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Κύριος και πρώτιστος σκοπός της «Αρμονίας» είναι ή διάδοσις της 
αληθείας δια πρωτοτύπων επιστημονικών μελετών, αναγομένων ιδία εις 
την φιλοσοφίαν και θεολογίαν, την ίστορίαν και γεωγραφίαν, την έθνι-
κην και χριστιανικην άρχαιολογίαν, τά ελληνικά γράμματα έν γενει, ώς 
και τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Κατά δεύτερον λόγον σκοπεί νά καθιστά προσιτά εις τους Ελληνας 
δι ' έπιτυχών μεταφράσεων πάνθ' όσα γραφόμενα ξένη φωνή συνάδουσι 
πρός τον άνω σκοπόν, άλλ' ένεκα της άγνοιας τών ξένων γλωσσών η 
και δι ' άλλους λόγους δεν περιέρχονται ώς έπι τό πλείστον εις γνώσιν 
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Ή "Αρμονία" θελει φιλοξενεΐ έν ταϊς στηλαις αύτης πασαν έπι-
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σκοπόν τοϋτον συσταθείσης ειδικής επιτροπής και μη προσκρούουσαν 
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Έν τοις μεθορίοις των νυν επαρχιών Καλαβρύτων και Κορινθίας και 
μεταξύ των νϋν δήμων Νωνάκριδος (Κλουκινών), Σουδενών, Κλειτορίας 
και Φενεοΰ, και μεταξύ των αρχαίων πόλεων Κυναίθης, Κλείτορος, 
Νωνάκριδος και Λούσων, ύψοϋνται νϋν τα ονομαστά Άροάνια όρη, 
ατινα οι μέν αρχαίοι έσχέτιζον γλωσσικώς πρός τόν Αορνον (Αδην) 
δια τα έν αύτοϊς ύδατα της Στυγός, ποταμού του Άδου, νϋν δέ 
καλούνται υπό του λαοϋ Χελμος και ύψοϋνται 2355 γαλλ. μέτρα υπέρ 
την θάλασσαν και είναι μετά τόν Ολυμπον, Παρνασόν, Ταύγετον και 
Κυλλήνην τα υψηλότερα της Ελλάδος. 

Μία εκδρομή εις Καλάβρυτα και Άροάνια είναι σήμερον έκ τών 
θελκτικωτάτων και άξιολογωτάτων. Διά τοϋ σιδηροδρόμου της Πελο-
ποννήσου μεταβαίνει τις είς Διακοφτόν και εκείθεν πάλιν δά τοϋ 
οδοντωτού σιδηροδρόμου άνερχεται είς Καλάβρυτα εντός 1 ' / ? ώρας. 
Άλλα τό ταξείδιον τούτο διά τοϋ οδοντωτού είναι δ,τι ώραϊον και 
τερπνόν πρώτον ό σιδηρόδρομος ακολουθεί την φάραγγα τοϋ ποταμοϋ 
Βουραϊκοϋ και έχει εκατέρωθεν τόσους αγρίους βράχους και άγριωτάτην 
φυσιν, ώστε πρότερον ουδέ αίγες ήδύναντο να διέλθωσιν εκείθεν νϋν 
έτρυπήθησαν οί βράχος έστρώθη πως ή όχθη, πλεισταχοΰ έγεφυρώθη 
ό ποταμός και ούτως άναβαίνων τις δια τοϋ σιδηροδρόμου είς τα Καλά-
βρυτα θαυμάζει τούς καθέτους και άποκρημνοτάτους βράχους εκα-
τέρωθεν, τα δένδρα αιωρούμενα επί τών βράχων και τών βουνών, άνθη 
και θάμνους της αγρίας έξοχης, τούς πολυπληθείς καταρράκτας και 
τα αφρίζοντα και παφλάζοντα και έκκωφαντικώς άλαλάζοντα ύδατα τοϋ 
ποταμού, πάντοτε όντος υπό τήν γραμμην, τόν σιδηρόδρομον μέ στενα-
γμούς και άγωνίαν άναβαίνοντα τούς ανήφορους μ.έ τούς φοβερούς αύτοΰ 
οδόντας και τέλος τήν ωραιότητα της πέριξ φύσεως έν τη άγριότητι 
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αυτής· πρός τούτοις δέ θαυμάζει και την άνθρωπίνην μεγαλοφυίαν 
δια τό σπουδαϊον τοϋτο έργον, όπερ θεωρείται και έν τή Ευρώπη ώς 
τοιούτον διά την θέσιν, έν ή έγένετο, και έν γένει, νομίζω, ύπό έποψιν 
σιδηροδρομικού ταξειδίου είναι σπανιώτατον νά εΰρη τις καλύτερον ύπό 
πάσαν θεαματικήν έποψιν τοϋ δια τοϋ σιδηροδρόμου Διακοφτοϋ - Καλα-
βρύτων, έν ω προς τοις άλλοις και ή μηχανή δεν προπορεύεται, αλλά 
τοποθετείται τελευταία και ωθεί πρός τά εμπρός τόν συρμόν μετά 
βαρέων στεναγμών. 

Ά λ λ ' άφοΰ διέλθη τάς φάραγγας τοϋ ποταμού ό σιδηρόδρομος και 
άρχίση να βαδιζη έν στενή πεδιάδι, δηλ. άπό τού σταθμού της Ζαχλω-
ροΰς, έκθαμβώνει τόν διαβάσην άπ' αριστερών και ήμίσειαν ώραν 
μακράν αυτού εν τών θαυμάτων τών αιώνων, ή μονή τού Μεγάλου 
Σπηλαίου, μεγαλοπρεπής και αρχαιότατη, πλήρης αρχαιοτάτων παρα-
δόσεων, μεγαλείου και πολυτίμων χριστιανικών κειμηλίων, και έκτισμένη 
ακριβώς εντός σπηλαίου σκεπαζομένου άνωθεν ύπό καθέτως κεκοσμημένου 
και υπερμεγέθους βράχου προσκεκολλημένου έπί τοϋ υψηλότερου όρους. 
Εκεί δύναται τις πάλιν ν' άναγεννηθή και νά έξαφθή μέχρι τού θείου 
έν τή αρχαία ταύτη της χριστιανωσύνης μονη, τή κτισθείση πιθανώτατα 
πρό τού Ιουστινιανού, προσβλέπων τήν έκ κηροΰ και μαστίχης πεποιη-
μένην, καταμέλαιναν δ' ήδη έκ της πολυετίας, εικόνα της Υπεραγίας 
ημών Θεοτόκου βασταζούσης έν τη δεξιά αγκάλη τόν I. Χριστόν, έργον 
κατά τήν παράδοσιν τού Αποστόλου Λουκά. Έκεϊ έν χορεία ύπερδια-
κοσίων μοναχών τελούνται μεγαλοπροπέστατα και έπιβλητικώτατα αι 
άκολουθίαι μάλιστα κατά τάς μεγάλας έορτάς. Έκεϊ θαυμάζει τις τό 
μεγαλεΐον της μονής και τήν φιλοπονίαν τών μοναχών τών μεταβαλλόν 
των τήν άγρίαν φύσιν τών πέριξ εις περικαλλείς κήπους. Πληθύς καθ' 
έκάστην ημεδαπών και ξένων επισκέπτονται τήν μονήν και πλείστα 
περί αυτής έχουσι γραφή και μάλιστα έν σχέσει πρός τόν ιερόν αγώνα, 
ότε οί μοναχοί αυτής μετ' ολίγων μαχητών ήρκεσαν νάντιταχθώσι δις 
εις τόν Ίμβραήμ, όστις δεν κατώρθωσε νά τήν ύποτάξη. 

Περαιτέρω φθάνει τις εις τά Καλάβρυτα, φραγκικήν άλλοτε πρω-
τεύουσαν της ομωνύμου βαρωνίας (τώ 1205 μ. Χ.) μέ φραγκικόν 
φρούριον έπί τού υπερκειμένου βουνού, ονομαστήν πόλιν έπί τού ίεροΰ 
αγώνος και νΰν μικράν πολίχνην έν τώ άκρω πολυαμπέλου και εις 
σιτηρά γονίμου πεδιάδος. Έκεϊ έν τή πρωτευούση της νΰν επαρχίας 
Καλαβρύτων βλέπει τις ερείπια τζαμιών κα! λουτρών και οικιών 
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και άλλα σημεία της τουρκικής κυριαρίας, είναι δέ τερπνή ή δια-
μονή, και μάλιστα κατά τό θέρος και μάλιστα τή 29 Αυγούστου, ότε 
τελείται εμπορική πανήγυρις. "Εως 3 / 4 ώρας ΝΔ. τών Καλαβρύτων 
ύψούται έπί κατόπτου βουνοΰ ή μεγαλώνυμος μονή τής Αγίας Λαύρας, 
ένθα κατά Μάρτιον τού 1821 συνήλθον οί πρόκριτοι τής Αχαίας και 
τών Καλαβρύτων Γερμανός, Ζαήμης, Λόντος, Φωτήλας, Θεοχαρόπου-
λος, Χαραλάμπης, Προκόπιος και άλλοι, και απεφάσισαν τήν έναρξιν τού 
αγώνος, ειτα δέ στρατολογήσαντες και εϋλογήσαντες τήν ΐεράν σημαίαν, 
τήν φυλαττομένην εισέτι έν τή μονή τού Γερμανού, έξεπολιόρκησαν 
τά εγγύς Καλάβρυτα καϊ ήλευθέρωσαν αυτά πρώτα ΐδόντα τό φώς 
τής ελευθερίας τή 24 Μαρτίου 1821. Ή μονή κατόπιν έκάη ύπό τού 
Ίμβραήμ και μόνον ό ναίσκος ετοιμόρροπος τής τότε μονής σώζεται, έν 
ώ μετά σεβασμού άπλετου και συγκινητικής ύπερηφανίας ασπάζεται τις 
τήν ώραίαν πύλην, άφ' ής ό Γερμανός έν κατανυκτική δοξολογία ηϋλό-
γει τήν σημαίαν, τούς άγωνιστάς και τόν αγώνα και έπεκαλείτο τήν 
θειαν άντίληψιν πρός σωτηρίαν τοϋ έπαναστάντος γένους. Κατόπιν 
ή μονή άνεκτίσθη εγγύτατα τής πρώτης, όπου νΰν και μεταςύ πολλών 
έχει και τήν κάραν τού Αγίου Αλεξίου. 

Ινα όμως άνέλθη τις εις τά Άροάνια, απαιτείται πλέον αντοχή και 
κόπος μέγας, διότι άπό τών Καλαβρύτων θά βαδίζη έπί 7 ώρας ανερ-
χόμενος ή διά τών Σουδενών και τής Βρύσεως τού Πουλιού ή διά τού 
λεγομένου Ξηροκάμπου, μέχρις ού φθάση εις τήν κορυφήν είναι όμως 
βαταί οπωσδήποτε αί οδοί, ώστε δύναται τις και έπί ήμιόνου νάναβή. 
Τρίτη άνάβασις είναι άπό τών Μαζείκων, δηλ. άπό νότου, διά τούς 
εκείθεν επισκεπτόμενους τά όρη. 

Τά Αροάνια δέν είναι σειρά ορέων και πολλαί διακλαδώσεις, άλλ' είναι 
ορος μονοκόμματον, τό όποιον τά μεν πλάγια πανταχόθεν έχει άποτομώ-
τατα και άποκρημνότατα, κατά δέ τήν κορυφήν άποτελοΰσιν έν όροπέ-
διον, έχον πλάτος 5 περίπου χιλιομέτρων και Ίσον μήκος, μακρόθεν 
δέ θεωρούμενα φαίνονται αποτελούντα ένα κώνον ύψούμενον μέχρι τού 
αιθέρος και κατά μεν τάς πέριξ κλιτϋς τό έδαφος είναι σκληρότατον 
και πετρώδες έκ τοϋ σκληρού άσβεστολιθίνου πετρώματος, άλλά τό όρο-
πέδιον τής κορυφής παραδόξως έχει έδαφος μαλακόν, καϊ μάλιστα έν τη 
θέσει Πανηγυρίστρα, όπου άλλοτε οί πέριξ μετά χορών και τύμπανων 
ανερχόμενοι έπανηγύριζον τήν μνήμην τού προφήτου Ήλιου. Επίσης 
κατα τάς χαμηλοτέρας υπώρειας των είναι πλήρη ελατών και άλλων 
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δένδρων, έπϊ της κορυφής όμως και τών λαιμών τοϋ όρους ουδέν φυτόν 
φύεται έκ τοϋ ψύχους, άλλ' είναι λευκότατον τό έδαφος έκ τών χιόνων 
καϊ τών πετρών. Μόνον δέ άπό Μαίου έως Αυγούστου φύονται έκεϊ 
άκανθαι καϊ άλλα εϊδη χόρτων θρεπτικώτατα είς τά ποίμνια και άλλα 
ζώα, ά έκεϊ άναβιβάζουσι κατά τόν χρόνον εκείνον ή δέ χιών άπό 
Σεπτεμβρίου μεχρι Μαίου καλύπτει άπαν τό έδαφος, μόνον δέ κατά 
τούς θερινούς μήνας κατά μεγάλους όγκους περιορίζεται είς τάς φάραγ-
γας καϊ τά ύπόσκια, είναι Ομως καϊ τότε πάντοτε άφθονος. Περιέργως 
δέ, ένώ έπϊ τών κορυφών τών άλλων όρεων δέν παρατηρούνται πηγαί, 
άλλά κατά τάς υπώρειας, έν 'Αροανίοις, έν αύτώ τω όροπεδίω τής κορυ-
φής, ύπάρχουσι πολλαί πηγαϊ μικραί, όλίγω δέ χαμηλότερον πλείονες 
καϊ άφθονώταται ή θερμοκρασία τοϋ ύδατος τούτου είναι 5 — 7° υπέρ 
τό μηδεν, απάντων δέ ψυχρότερον είναι ή λεγομενη Βρύσις τοϋ Πουλιού 
κατά τάς Δ. υπώρειας και ή τής Στυγός κατά τάς 'Ανατολικάς. 

Από Όκτωβρίου μέχρις Απριλίου ψυχή ζώσα δέν υπάρξει έκεϊ καϊ 
τά πτηνά και τά άγρια θηρία, λύκοι, ρήσοι, όρνεα, κατέρχονται εις 
σπήλαια τών υπωρειών. 'Αλλ έν θέρει ή έκεϊ διαμονή έν μέσω τής 
άγριας φύσεως είναι τερπνότατη μεθ' όλον τό ψϋχος τής νυκτός ή κίτρινη 
βραστογαλιά και τό βραστόν κρέας παρασκευαζόμενον καταλληλότατα 
ύπό τών έκεϊ ποιμένων και πάντα τά γαλακτερά είναι νοστιμώτατα, 
συνοδευόμενα και ύπό τοϋ ψυχρότατου καϊ γευστικωτάτου ύδατος. Ύπάρ-
χει δ' έκεϊ καϊ εν έθιμον καταδεικνΰον, πόσον διατηρείται παρά τω έλλη-
νικώ λαώ ή φιλοξενία, αίώνιον κτήμα τής φυλής μας. Τά Άροάνια 
νέμονται ποιμένες έκ Μαζείκων. Ή κοινότης τών Μαζείκων έχάρισεν είς 
αυτούς τήν πληρωμήν τοϋ φόρου τής νομής έπϊ τω ορω νά περιποιών-
ται τούς επισκεπτόμενους αυτά ξένους, πολλοί δ΄ ανέρχονται έκεϊ κατά 
τό θέρος ημεδαποί, άλλά και αλλοδαποί, χάριν τών υδάτων κυρίως τής 
Στυγός. Διά τοϋτο μόλις φθάσητε έκεϊ, ό πρώτος ποιμήν, ον θά συναν-
τήσητε, θά σας παραλαβή, θά σας όδηγήση πανταχοΰ και είς τά ύδατα, 
θά σας παράσχη δ',τι θέλετε έκ τοϋ ποιμνίου του καϊ άμνόν, όταν είσθε 
πολλοί, άνευ τής ελαχίστης πληρωμής ουδέ παρά ξένων περιηγητών 
έλαβόν ποτε χρήματα, όπερ άναγράφουσιν ένθουσιώντες οί Ευρωπαίοι. 
Επειδή δ' είναι και εγγράμματοι οί πλείστοι, σας όδηγοΰσι και τοπο-
γραφι/.ώς άνά τά άγρια εκείνα ΰψη. 

Υπέρ τό όροπέδιον, τό έπϊ τής κορυφής, άνυψοϋνται τέσσαρες λοφί-
σκοι ή ακκίδες, ό Άγιος Ηλίας πρός Ν. άπό τοϋ ομωνύμου ναίσκου, ή 
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Νεραϊδόρραχις, τό Νεραϊδάλωνον και ή Ψηλή Κορφή, τό ύψιστον σημείον 
συμπάσης σχεδόν τής Πελοποννήσου. Έπϊ ταύτης τής κορυφής και έν 
γένει έπϊ τής κορυφής τών Άροανίων τό θέαμα είναι έκτακτον διότι 
εκείθεν καθαροΰ όντος τοϋ ούρανοϋ κάτοπτά είσιν ευκρινώς τά πλείστα τών 
πέριξ παραλίων τής Πελοποννήσου, αί πλείσται τών τοϋ τε Αιγαίου καϊ 
τοϋ Ιονίου πελάγους νήσων, άπασα ή μεσημβρινή παραλία και τά ύψη 
τών ορέων τής Στερεάς, πολλά χωρία και πόλεις εντός τής Πελοποννήσου, 
ό Πειραιεύς και ή πρωτεύουσα τοϋ έλληνικοΰ βασιλείου, δι' ισχυρού δέ 
τηλεσκοπίου και αί θρακικαί καϊ αί έν τώ Αίγαίωπαραλίαι , καθώς 
καϊ ή Κρήτη νομίζει δέ τις καθήμενος έπϊ τής κορυφής ταύτης και 
άνεφέλου όντος τοϋ περιέχοντος δτι κάθεται έπ' αύτοΰ τοϋ ούρανοϋ βλέ-
πων ύπό τούς πόδας αύτοΰ τόν κόσμον δλον, έκ τούτου δ' ακριβώς 
δυνάμεθα νά έγκολπωθώμεν τήν περί Όλύμπου και τών θεών αύτοΰ 
φαντασίαν τών ημετέρων προγόνων. Έν περιπτώσει δέ νεφελωσεως τής 
ατμοσφαίρας βλέπει τις έντεΰθεν ύπό τούς πόδας αύτοΰ άναβαίνοντα άπό 
τοΰ βάθους τών υπωρειών καθέτως τά άπό τών αναθυμιάσεων ανερχό-
μενα νέφη, άνωθεν αυτών ιστάμενος. Περιεργότατον δ' ένταΰθα φαινό-
μενον είναι και ό έκ τοΰ βάθους τής τοΰ Αιγαίου θαλάσσης οιονεί ανα-
δυόμενος μετά τό λουτρόν αύτοΰ ήλιος ήμίσειαν δηλ. περίπου ώραν πρό 
τής συνήθους ανατολής και καθ' ον χρόνον οί έν ταίς ύπωρείαις τόποι 
ύπό τής νυκτικής πέπλου εισέτι επικαλύπτονται, διαφαίνεται άπό τής 
Υψηλής Κορφής, χωρίς ουδαμώς νά προσβάλλη τούς οφθαλμούς διά 

τών άκτίνων αύτοΰ, άσκαρδαμυκτεί όρώμενος ό ήλιος, ήρεμα αναφαινό-
μενος πρώτον μέν ώς λεπτότατη τις υπέρυθρος ακίς, μετά ταΰτα δ' ώς 
όγκος μέγας υπέρυθρος, είτα δ' ώς καθαρός ερυθρός πίθος μετά τών 
ραβδώσεων καϊ τοΰ ελλειψοειδούς αύτοΰ, κατόπιν δ'έν εϊδει επιπέδου 
λευκώματος άνευ φωτοβόλων άκτίνων, είτα δ' ώς έπίπεδον κάτοπτρον 
και μετά πανίνου έκ τών έμπροσθεν επικαλύμματος ταχύτατα κινουμένου 
και εν μέρει άποκαλύπτοντος τάς άκτινοβόλους αύτοΰ λάμψεις, καϊ τέλος 
μετα την φυγήν τοΰ πέπλου βλέπει τις τόν κυρίαρχον τοΰ φωτός μεγα-
λοπρεπή πλέον, άκτινοβόλον, θερμόν καϊ λαμπρόν, καϊ τότε βλεπομεν 
ημείς αυτόν έπϊ τών κορυφών, άφ' ού δηλ. παρέλθη άρκετόν διάστημα 
από της πρώτης εμφανίσεως. — Έγώ δ' έπϊ πλέον κατά τινα τών εκεί 
επισκέψεων μου παρεστην και πρό άλλου θεάματος. Έκαθήμεθα έπϊ τής 
κορυφής τοϋ Προφήτου Ήλιου περί τήν δύσιν, δ'τε βλεπομεν κάτωθεν 
ημών έν Μαζείκοις καϊ τοις πέριξ νά βρέχη, δηλ. ύπό τούς πόδας 
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ημών, ένώ ημείς εϊχομεν καθαρώτατον και καυστικώτατον ήλιον 
είμεθα δηλ. υπεράνω τών νεφών, άτινα χαμηλώσαντα ΰπό τους πόδας 
μας εβρεχον έν Μαζείκοις. 

Παραπλεύρως τής Υψηλής Κορφής άρχεται κατά τήν ΒΑ. κατω-
φέρειαν μία μεγάλη φάραγξ, ήτις άποτόμως σχίζουσα τήν κατωφερειαν 
κατέρχεται άποτομώτατα εις τήν πεδιάδα τής Νωνάκριδος. Εντός τής 
φάραγγος ταύτης περί τά 200 μέτρα κάτωθεν τής κορυφής βράχος κατα-
πεσών άνέφραξε κοίλωμα και έσχημάτισε μικράν λίμνην, Λοΰτσαν νΰν 
καλουμένην, και κρύπτην πάντοτε πλήρη χιόνος ούσαν, εϊς ήν χιλιάδες 
Καλαβρυτινών είχον καταφύγει κατά τήν έπιδρομήν τοϋ Ίμβραήμ, κατα-
στραφέντων τών πλείστων τω 1826.Όλίγω δέ χαμηλότερον κατερχόμε-
νος τις διά καταρριχήσεως, διότι ή όρθοβασία είναι δυσχερέστατη, ευρί-
σκεται ύπό τά ύδατα τής Στυγός. Ταΰτα πηγάζουσιν έκ μιας πηγής 
άναβλυζούσης έπ'αυτής τής κορυφής τεραστίου βράχου, μιας οκάς περίπου 
και 5° θερμοκρασίας, και άμα πηγάζοντα έν θέσει μόνον έκ τών ύπερθεν 
τοϋ βράχου μόλις προσιτή κρημνίζονται ευθύς πρός τά κάτω εις βάθος 300 
περίπου μέτρων άλλ ' επειδή ό βράχος έν τώ καθέτω αύτοΰ κομμάτι 
είναι λίαν ανώμαλος, συντρίβονται και διασχίζονται και άπολεπτύνονται 
έπ' αύτοΰ τά ύδατα, έξανεμιζόμενα δέ και ύπό τοϋ πάντοτε πνέοντος έκ 
τής κάτωθεν φάραγγος άνεμου και αρκούντως έξατμιζόμενα καταπίπτουσι 
τέλος κατά λεπτοτάτας σταγόνας εις τήν ρίζαν τοϋ βράχου, βρέχοντα ώς 
λεπτή βροχή έκτασιν ενός περίπου στρέμματος- ώστε τό κατά σταγόνας 
πϊπτον ύδωρ είναι πολύ όλιγώτερον τού έν τή άνω πηγή,δεν παρουσιάζει δέ 
πλέον τήν θερμότητα τής άνω πηγής" ή κατάστασις δ' αύτη φαίνεται 
τοιαύτη μόνον θέρους, διότι κατά τόν λοιπόν χρόνον είναι αδύνατος ή έκεϊσε 
μετάβασις διά τήν άφθονίαν τών χιόνων. Άλλ ' έν τή ρίζη τού βράχου 
πηγάζει και πολύ άλλο ύδωρ, όπερ μετά τών σταγόνων ένούμενον ολίγον 
κατωτέρω διά μέσου λαβυρίνθου ογκολίθων εξαφανίζεται και ύπό τήν 
γήν και χαμηλότερον εις 2 ωρών άπόστασιν κατά τήν πεδιάδα τής 
Νωνάκριδος αναβλύζει άφθονώτερον ώς άρχή τοΰ Κράθιδος πόταμου 
(νΰν ποταμίου τής Άκρατης). Άλλοτε όμως φαίνεται ότι αμέσως πηγά-
ζον τό ύπό τόν βράχον ύδωρ έχάνετο μετά τοΰ καταπίπτοντος ύπό τήν 
γήν και έντεΰθεν έπιστεύετο ότι έχάνετο εις τόν "Αδην δι'οπής, δι ής 
και είσοδος εις "Αδου υπάρχουσα παρ' αύτοϊς έπιστεύετο. Έπί δέ τής 
πέτρας τοΰ βράχου κάτω είναι έγκεχαραγμένα ικανά ονόματα ημεδαπών 
και αλλοδαπών περιηγητών έπισκεφθέντων τόν παράδοξον εκείνον χώρον, 
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όπου κυρίως θαυμάζει τις τό μεγαλεϊον τής φύσεως έν φρικώδει έρημία, 
εν βράχοις πελωρίοις και έν κατωοερείαις άποκρημνοτάταις, έν ψύχε t 

αφορήτω και έν άγρωτητι άπαισία. 
Τό ύδωρ τής Στυγός σήμερον λέγεται ύπό τών εγχωρίων Μανρονέρι % 

διότι τόν ΰπ' αύτοΰ έν τή καταπτώσει ραντιζόμενον βράχον έχει κατα
στήσει μαΰρον, λέγεται δ' όμως καϊ αθάνατο νερό, και έπιστεύετο 
μέχρι τινός ότι θάνατον προξενεί εις πάν ζώον και άνθρωπον πίνοντα έξ 
αύτοΰ, ένώ δέν είναι ει μή ψυχρότατον ύδωρ, ώς και τό τών λοιπών 
πηγών τών κειμένων παρά τήν κορυφήν τών Άροανίων, όποιαι είναι ή 
βρύσις τοΰ Λέχου. ή κοκκίνη βρύσις, οί Φοΰονοι, ή βρύσις τοΰ Πουλιοΰ, 
ή και ψυχρότατη πασών, και άλλαι, θερμοκρασίας 5 μέχρις 7° και 
βλαβεραί βεβαίως εις τούς έκ θερμών κλιμάτων αναβαίνοντας έκεΐσε, 
εάν πίωσιν άποτόμως πολύ ύδωρ, διά τήν ψυχρότητα. 

Άλλά τό λίαν έκτακτον τής θέσεως και τών υδάτων έν τή γονίμω 
φαντασία τών αρχαίων ημών προγόνων έδημιούργησεν αλλόκοτους μεν 
άλλά και ωραίας ιδέας περί τών υδάτων τούτων, φαίνεται δ' ότι και ό 
Όμηρος και ό "Ησίοδος και ό Ήοόδοτος ίσως, και ό Παυσανίας αναμ
φιβόλως, επεσκέφθησαν αυτά. Ό "Ομηρος πλεισταχοΰ καλεί τό ύδωρ τής 
Στυγός «κατειβόμενον» , δηλ. κατασταλάζον, εις ό και οί αθάνατοι 
ώμνυον τόν μέγιστον όρκον ό "Ησίοδος (θεογον. 785 και 805) καλεί 
αυτό «ύδωρ ψυχρόν, ότ' έκ πέτρας καταλείβεται ύψιβάτοιο» και «Στυ
γός άφθιτον ύδωρ ώγύγιον, τό δ' ϊησι καταστυφέλου διά χώρου», ές 
οΰ και ή ΤΙρις έν χρυσώ ποτηρίω εις τούς θεούς πρός πόσιν προσέφερε" 
κατά δέ Παυσανίαν, πολλάς παραδόσεις περί αύτοΰ μνημονεύοντα, τό 
ύδωρ τούτο ού μόνον ήτο όλέθριον εις πάντας τούς πίνοντας, άλλά και 
δ,τι έρρίπτετο εις αυτό, οίον ύαλος, κρύσταλλος, λίθινα και κεράμεια 
σκεύη, όστά, κέρατα, σίδηρος, χαλκός, μόλυβδος, άργυρος, ήλεκτρον, 
χρυσός κτλ., ή έτήκετο ή συνετρίβετο ή Ισήπετο και μόνον ό ό'νυξ τοΰ 
ίππου και τοΰ όνου δέν έβλάπτοντο ύπ' αύτοΰ, έξ ού και ήντλείτο εντός 
ονύχων ίππου ή όνου και φυλαττόμενον έχρησιμοποιείτο ώς δηλητήριον, 
δι' ού και κατά τινα παράδοση μνημονευομένην παρά Πλουτάρχω (εν 
βίω Αλεξάνδρου) έδηλητηριάσθη ό μέγας Αλέξανδρος. Καθ' Ήρόδοτον 
ό έξορισθείς έκ Σπάρτης βασιλεύς Κλεομένης μεταβάς εις τήν έγγυς 
Νώνακριν προσεπάθει νά έξεγείρη τούς Αρκάδας κατά τής Σπάρτης 
όρκίζων αυτούς εις τά ύδατα τής Στυγός, ά επίσης περιγράφει. Κατά 
Στράβωνα (399) είναι τοΰτο «λιβάδιον ολέθριου ύδατος νομιζόμενον 
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ιερόν». Πλείστοι δέ συγγραφείς σχετίζουσιν αυτό πρός τόν Άδην , ώς ό 
Στάτιος (Θηβ. Δ ' . 291), Όβίδιος (Μεταμ. Ι Ε ' . 332), Λακτάντιος 
( Ι Ε ' . 23), Πλίνιος (φυσ. ίστορ. Β ' . 106) κλ., λέγοντες δτι είναι βλα-
βερόν, κατ' άλλους δ' είναι βλαβερόν μόνον, Οταν πίνηται την νύκτα. 

"Ωστε ό περί Στυγός μύθος, ένώ ήτο έν αρχή τοπικός τής Αρκαδίας, 
και μάλιστα τής αρκαδικής Άζανίδος (δηλ. τών εγγύς πόλεων Νωνά-
κριδος, Φενεοΰ, Κυναίθης, Λουσών, Κλείτορος, Ψωφϊδος, Πάου κτλ.), 
σύν τώ χρόνω έγενικεύθη και κατέστη πανελλήνιος. Ά λ λ ' ή εγχώριος 
παρά τά Άροάνια παράδοσις διεφύλαξεν ίκανώς τούς περί τοΰ ύδατος 
μύθους. Έκτος τοΰ ότι καλείται νΰν άθάνατο νερό, έκτος τοΰ ότι ένομί-
ζετο θανατηφόρον, ύπό τών ποιμένων νομίζεται νΰν Οτι ακούονται κατά 
περιόδους κατά τάς κορυφάς τής Νεραίδορράχεως και τοΰ Νεραϊδαλώνου 
τύμπανα άλαλάζοντα, άπήχησις χοροΰ Νυμφών ακολούθων τής Αρτέ-
μιδος ή καϊ Βακχών και Μαινάδων και άλλων ακολούθων τοΰ Διονύσου. 
Τό δέ σπήλαιον τής Λούτσης, περί ού άνω είπομεν, είναι κατά τήν 
έγχώριον παράδοσιν ή κολυμβήθρα τών Προιτίδων. Αί θυγατέρες δηλ. 
τοΰ βασιλέως του Αργούς Προίτου παραφρονήσασαι και έξ άνθρωποφοβίας 
μανείσαι κατέφυγον είς τό σπήλαιον τοΰτο, οπόθεν έξερχόμεναι ετρεχον 
άνά τάς κορυφάς τών Άροανίων, μέχρις ού ό Μελάμπους θεραπεύσας 
αύτάς και έξαγαγών έκ τής άγριότητος ώδήγησε και καθηγίασεν έν τω 
εγγύς ναώ τής Λουσιάτιδος Αρτέμιδος (παρά τά νΰν Σουδενά), δηλ. 
έπανήγαγεν αϋτάς έκ τής Στυγίας έρημίας είς τόν εύθυμον τών τελετών 
βίον τών Ελλήνων. 

Πρός Α. τών Άροανίων και οιονεί παραφυάδες αυτών είναι τά όρη 
Κράθις καϊ Πεντέλεια καϊ Όρυξις (νΰν Γαρδίκιον, Νησίον, Τουρτοβάνα), 
πρός Α. δέ τούτων άπλοΰται ή περιώνυμος λίμνη τής Φενεοΰ, παρ΄ ήν 
καϊ τά ερείπια τής αρχαίας φερωνύμου πόλεως, και πέραν αυτής πρός 
τά ΒΑ. ύψοΰται ή πολυκόρυφος Κυλλήνη (Ζύρια). Άλλων δέ παλαιών 
πόλεων ερείπια έν τή νΰν επαρχία τών Καλαβρύτων γνωστά καϊ άξια 
επισκέψεως είναι τά τοΰ Κλείτορος (παρά τά νΰν Μαζεϊκα), Ψωφιδος 
(νΰν Τριπόταμα), Πάου (παρά τφ νΰν Σκουπίω), Κυναίθης (παρά τά 
νΰν Καλάβρυτα), Λουσών (παρά τά νΰν Σουδενά) καϊ Νωνάκριδος 
(παρά τόν νΰν Σόλον), πασών πόλεων τής αρχαίας Αρκαδίας. 

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Μ Ι Χ Α Η Λ Κ Ο Ν Τ Ο Π Ι Δ Η Σ Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Ο Σ 

ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΠΑΤΑΒΙΩΙ ΠΑΝΕΠΙΣ 
ΤΗΜΙΟΥ 

» 

Κατά τούς πρώτους μετά τήν άλωσιν της Βασιλευούσης αιώνας, έν 
ώ ό βάρβαρος τών Τούρκων ζυγός άπηνέστερον έπίεζε τό Έλληνικόν 
και πνεύμα παχυλής αμάθειας συνείχε σχεδόν άδιασπάστως αυτό, άτε 
Ολως σπανιζόντων σχολείων1, οί παιδείας όρεγόμενοι Ελληνες κατέφευ-
γον είς Ίταλίαν ζητοΰντες αυτόθι τάς Μούσας, αΐτινες φεύγουσαι τούς 
φωτοσβέστας επιδρομείς εϊχον καταφύγει εκεί, έκπετασθείσαι έκ τής Πιε-
ρίας και τοΰ Ελικώνος. Είς χιλιοστύας ίσως άριθμοΰνται οί Ελληνες 
οί τυχόντες κατά τούς έν λόγω χρόνους επιστημονικής σπουδής έν τοίς 
διαφόροις Πανεπιστημίοις τής Ιταλίας και οίτινες ού σμικρόν τή αλή-
θεια έπενήργησαν είς τήν ήθικήν τοΰ ημετέρου έθνους άναγέννησιν και 
είς τήν έπανάστασιν τοΰ 1821, διότι τούτο μέν έν τή Εσπερία 
διατρίβοντες συνέβαλλον ούχ ήκιστα είς τήν διάδοσιν τών φιλελλη-
νικών ιδεών, τοΰτο δέ οί'καδε επιστρέφοντες διέδιδον τά φώτα τής 
Εσπερίας είτε διά συγγραφών εί'τε διά σχολών 2 , έμφυτεύσαντες ούτω 
είς τάς Έλληνικάς καρδίας τό άγλαόν τής ελευθερίας σπέρμα, τό 
θεία συνάρσει τοσούτον πλουσίως είτα βλάστησαν. 

Ιδίως τό περίκλυτον τοΰ Παταβίου Πανεπιστήμιον έζέθρεψε πλει'-

' Πλήν τής Πατριαρχικής Σχολής ουδέν, ώς έπος ειπείν, έτερον σχολεϊον υπήρχε 
κατά τούς έν λόγω χρόνους έν Ελλάδι δοών άξίως λόγου. Τά δέ έν τοίς μονα-
στηρίοις διδασκόμενα γράμματα ήσαν ελάχιστα, περιοριζόμενα συνήθως εις τα 

πρώτα στοιχεία τής εγκυκλίου μαθήσεως. Βραδύτερον, άπό τοϋ τέλους τοϋ 
17ο υ αιώνος, ό'τε ό ζυγός τών Τούρκων ήπιώτιρος κατέστη, Ίδρύθησαν έν δια-
βόροις τής Ελλάδος πόλεσιν ανώτερα σχολεία, άνθαμιλλωμενα πρός τά κολλε-
για τής "Εσπερίας. 

1 Πρδλ. Παρανίκα «Σχεδίασμα» κλ., σ. 13 — 14. C r u s i i «Turcograeicia», 
pag. 492. 



58 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ 

στους Έλληνας επιστήμονας, και ού μόνον τούτο, άλλά και πολλοί 
σύνδικοι (syndici), πρυτάνεις (rectores), αντιπρυτάνεις (prorecto-
res) και καθηγητάι αυτού υπήρξαν Ελληνες, τούς όποιους οι άνερευ-
νηταί τής Νεοελληνικής Φιλολογίας, ό ΙΠαπαδόπουλος Βρετός, Παρανί-
κας και Σάθας λεγω, μνημονεύουσιν έν τοις οίκείοις συγγράμμασι1. 

Ά λ λ ' όμως ύπάρχουσί τίνες Ελληνες γενόμενοι σύνδικοι και καθηγη-
τάι τοϋ Παταβιακοΰ Πανεπιστημίου, οϊτινες διέλαθον τούς προμνημο-
νευθέντας άναδιφητάς, οθεν περί τούτων θά πραγματευθώ αρχόμενος 
άπό τού Μιχαήλ Κοντοπίδου Μαρκέλλου"1 συνδίκου και αντιπρυτάνεως 
διατελεσαντος τοΰ έν λόγω Πανεπιστημίου. 

* 
Ό Μιχαήλ Κοντοπίδης Μάρκελλος (Michael CondupidillS ή 

Condopidius Marcellus) ώρμάτο έκ Νάξου, γεννηθείς, ώς φέρεται 
έν τοις άρχείοις τών Καθολικών τής πόλεως ταύτης, τή 17 Μαίου 
1651. Ό πατήρ αύτοΰ Βικέντιος ονομαζόμενος μετήρχετο τόν εμπορον 
έν Κωνσταντινουπόλει και Σμύρνη, ή δέ μήτηρ αύτοΰ, Λουδοβίκη 
( L o u i s a ) ονόματι, κατήγετο έκ μητρός άπό τοΰ περιπύστου εκείνου 
άπατεώνος Ιακώβου Βασιλικου, Οστις, ώς γνωστόν, ψευδή χρυσόβουλλα 
προσενεγκών τώ αύτοκράτορι τής Γερμανίας Καρόλω Ε ' έλαβε παρά 
τούτου τόν τίτλον τοΰ δεοπότου τής Σάμου, Μαρκησίου τής Πάρου, 
Ίππέως τοϋ ανωτάτου Καίσαρος και Κόμητος Παλατινού, είτα δέ κατέστη και ήγεμών τής Μολδαβίας 3. 

' Εννοώ τά έξής συγγράμματα' Ανδρέου Βρετου Παπαδοπουλου Νεοελλη
νική φιλολογία, ήτοι κατάλογος τών από πτώσεως της βυζαντιακής αύτοκρα-
τορίας μέχρι έγχαθιδρύσεως της έν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων. 
'Αθήνησι 1854. Ματθαίου Κ. Παρανίκα Σχεδίασμα περί της καταστάσεως τών 
γραμμάτων έν τώ ελληνικ. εθνει απο τής αλώσεως τής Κων]πόλεως μέχρι τών 
άρχων τής ένεστώσης Ι Θ ' έκατονταετηρίδος. Κωνσταντινούπολις 1867. Κων-
σταντίνου Ν. Σάθα Νεοελληνική φιλολογία, βιογραφία τών έν τοις γράμμασι δια-
λαμψάντων Ελλήνων από τής καταλύσεως τής βυζαντιακής αϋτοκρατορίας μέχρι 
τής "Ελληνικής Εθνεγερσίας (1453 — 1821). Έν Αθήναις 1868. 

'2 Περι τούτου ουδείς ιδία έπραγματεύθη. 
3 Περί τοϋ περίφημου τούτου απατεώνος ίδέ Ε. Legrand, Collection de 

documents concernant l'histoire modievale et moderne de la Grece. 
Tom.. 1 e r. Deux vies de Jacques Basilicos, seigneur de Samos, mar-
quis de Paros, comte Palatin et prince de Moldavie, l'une par J e a n 
S o m m e r , l'autre par A . M . G r a z i a n i , suivies de pieces rares et 
inedites. Paris 1889. 
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Έ κ τών γονέων τού Μιχαήλ Κοντοπίδου Μαρκέλλου ά μέν πατήρ 

ώμολόγει τά τής Δυτικής Εκκλησίας δόγματα, ή δέ μήτηρ άνήκεν 
εις τήν Άνατολικήν Έκκλησίαν, αυτός δέ, εί και άνετράφη ώς Ανατο-
λικός, ανδρωθείς προσεχώρησεν εις τήν Δυτικήν Έκκλησίαν, ένθερμος 
θιασώτης ταύτης γενόμενος. 

Τά πρώτα γράμματα ό έν λόγω άνήρ έδιδάχθη έν τή γενέτειρα αύτοΰ 
παρά τινι λογίω Φραγκισκανω μοναχώ διατηροΰντι γραμματοδιδασκα-
λεϊον έν Νάξω, κατά δέ τό έτος 1673 μεταβάς μετά τής μητρός του 
εις Άγιον Όρος χάριν προσκυνήσεως, έμαθεν έκεϊ, παρά τινι Νεοφύτω 
Πλατυγένη τόν διδάσκαλον έπαγγελλομένω, στοιχειώδη τινά Ελληνικά, 
διότι ή έν Νάξω αγωγή αύτοΰ περιωρίζετο μόνον εις τήν Λατινικήν. 
Τό φιλομαθές και περίνουν τοΰ νέου Μ. Κοντοπίδου κατιδών ό προμνη-
μονευθείς Νεόφυτος Πλατυγένης, ώς και άλλοι μοναχοί, προύτρεψαν 
αυτόν ίνα τελέως έκμαθών τήν Λατινικήν μεταβή εις Ίταλίαν πρός 
σπουδήν τής ιατρικής, ής οί επιστήμονες θεράποντες έσπάνιζον τότε έν 
Ελλάδι . Τή παρακελεύσει τών μοναχών επόμενος ό Μ. Κοντοπίδης, 
έρωτι παιδείας άλλως τε άλούς, μετέβη εις Κωνσταντινούπολη, ένθα 
καίπερ καθεστηκώς όπωσοΰν τήν ήλικίαν έφοίτησεν εις τήν σχολήν τών 
Ίησουϊτών, οΐτινες άπό τοΰ 1609 έγκαταστάντες έν Κωνσταντινου-
πόλει άνελάμβανον, ίνα δωρεάν διδάσκωσι τούς βουλομένους τήν λατινι-
κήν ιδία φιλολογίαν. Μετά πενταετή έν Κωνσταντινουπόλει παρά τοις 
Ίησουίταις διατριβην κάτοχος γενόμενος τής εγκυκλίου καλούμενης 
παιδείας απήλθε, τώ 1681, εις Πατάβιον, τάς Νέας'ΑΘήνας, ώς τότε 
έκαλεϊτο τούτο διά τάς περίφημους αύτοΰ σχολάς, και ίδια διά τό άπό 
τού 13 ο υ αιώνος ύφιστάμενον Πανεπιστήμιόν του, Οπερ ήτο τότε, ώς έπος 
ειπείν, τό έπιφανέστερον τής Ευρώπης. Έν τω Πανεπιστημίω τής 
πόλεως ταύτης ένζήλως διακούσας τήν Ίατρικήν, πρακτικήν και θεωρη-
τικήν, και τήν Φιλοσοφίαν, έλαβε, τώ 1688, τό δίπλωμα και τόν 
στέφανον τού ιατροφιλοσόφου. 

Μετά ταύτα έγένετο τετράκις consiliarius — σύμβουλος — τοΰ 
Πανεπιστημίου, όπερ γεραϊρον τήν άξίαν τοΰ ανδρός έγραψεν ιδίοις άνα-
λώμασι και άνήρτησε τήν εικόνα τούτου έν τή αίθούση τής ιατρικής, 
ενθα εισέτι ϊσως άνήρτηται. Έπί τούτοις ή "Ενετική διοίκησις, εις ην άπό 
τοϋ 1409 ύπήγετο τό Πατάβιον, έπεκύρωσε τόν Κοντοπίδην σύνδικον 
και άντιπρύτανιν τοϋ έτερου τοϋ Πανεπιστημίου τμήματος, τών τεχνι-
τών (artistarum), δπερ περιελάμβανε τήν Φιλοσοφικήν, θεολογικήν, 
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Ίατρικήν, Φυσικήν και Μαθηματικήν σχολήν. Έν τώ άξιώματι τούτω, 
τού συνδίκου και αντιπρυτάνεως, παρέμεινεν ό Κοντοπίδης έπϊ δύο 
συνεχή έτη, 1699— 1700 και 1700— 1701 καθ' ά συμφέρουσας 
μεταρρυθμίσεις έπήνεγκεν είς τό Πανεπιστήμιον. Ούτω π. χ. ώρισεν 
ίνα τά πτώματα τά κατατεμνόμενα πρός άσκησιν έν τοις άνατομείοις 
τοΰ Πανεπιστημίου θάπτωνται κατά τά είθισμένα νόμιμα, ήτοι ύφ' 
ιερέως πρότερον εΰλογούμενα, ένώ πρότερον άνευλόγητα κατεχώνοντο 2 . 

Επίσης έπεμελήθη, ίνα τό πενταετές διάστημα, καθ' ο ώφειλον νά 
φοιτήσωσιν οί «Έντεΰθεν τών "Αλπεων» Βενετοί, ϊνα τύχωσι δικαιώματος 

διδακτορικής στεφανώσεως,περιορισθή είς τετραετές 3. Ωσαύτως άνενεχθείς 
είς τήν Ένετικήν Κυβέρνησιν κατώρθωσε νά κατάπαυση τήν φορολογίαν, 
ήν ύφίσταντο οί νεωστί είς τό Πανεπιστήμιον προσερχόμενοι φοιτηταί εκ 
μέρους τών παλαιών τοιούτων 4. Και τέλος, ίνα καταστήση τό αξίωμα 
τοΰ πανεπιστημιακού συνδίκου προσιτόν καϊ τοις πτωχοϊς έπιστήμοσιν, 
άπηγόρευσε τήν τέλεσιν τών πολυτελών εκείνων γευμάτων, άτινα έθος 
υπήρχε τετράκις τοΰ έτους ό σύνδικος νά παραθέτη & . Παρελθόντος τοΰ 

1 Facciolati Fasti Gymnas. Patav. p. 240 pars III. Comneni 
Papadopuli Histor. Gymnas. Pat p. 102 t I. 

2 «Corpora anatomicis exercitationibus infisa ritu solemniore 
sepelienda curavit—Michael Condopidius — decretis hanc in rem 
argenteis in annos singulos tricenis ex universitatis aerario, idque 
anno proximo litteris Triumviralibus VIII kal. mai. datis confirma-
tum est». Pacciol. Fasti Gym. Pat. par III, p. 240 

3 "Quinquennium, quo scholares Cisalpini Venetae ditionis, ex 
decreto senatus M D C X X X V I , manere Patavii debebant, et professores 
audire, at ad Lauream jus acquirerent, Condupidio maxime curante, 
ad quadriennium redactum esto Facciol "ενθ' ανωτέρω. 

Condupidius. litteris ad Magistratum datis. ostendere conatus 
est, ferendam non esse scholarium veteranoruin licentiam, qui tirones 
ad Gymnasiun accedentes certam pecuniae summam solvere cogebant, 
quam ipsi inter se partirentur, exactoribus ac diribitoribus ad rem 
tarn indecoram constitutis. Magistratus ad Senatum retulit. jussique 
sunt hoc anno urbis Rectores novis Syndicis et nationum consiliariis 
moris turpitudinem gravibus verbis aperire atque edicere, ne vel 
ipsi, vel eorum sodales a scholarium tironibus, quos pupillos vocant, 
quippiam corraderente". Facciol. ενθ' ανωτέρω. 

5 "Condupidius curavit ut jentacula vetarentur, quae quater in anno 
Syndicus dare solebat: ne quis in posterum muneri idoneus impensas 
reformidaret". Facciol. ένθ' ανωτέρω. 
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διετούς διαστήματος, καθ' ο ό έν λόγω άνήρ διετέλεσε σύνδικος, ή 
Ενετική Κυβέρνησις έζήτησεν, ίνα ούτος παραμείνη έν τω άξιώματι, ο 
κατείχε, και τρίτον ετος, αλλ' ό Κοντοπίδης μή άποδεξάμενος τήν πρό-
τασιν απήλθε, τω 1703, έκ τοΰ Παταβίου είς Κωνσταντινούπολιν, ένθα 
έξήσκησε τόν ίατρόν μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ, συμβάντος τω 1717. 

* 
Διά τήν προεκτεθείσαν έν κεφαλαίω βιογραφίαν τοΰ Μιχαήλ Κοντο-

πίδου Μαρκέλλου πηγάς έσχομεν τό μέν τούς χρονογράφους τοΰ Πανεπι-
στημίου τοΰ Παταβίου, εννοώ τόν Κομνηνόν Παπαδόπουλον 1 και τόν 
F a c c i o l a t i 2 , τό δέ αύτόγραφον τοΰ Μιχαήλ Κοντοπίδου βιογραφικόν 
σημείωμα, ού άντίγραφον αμέσως παραθέτω διατηρήσας τήν όρθογρα-
φίαν τοΰ πρωτοτύπου και στιγμαίς σημειώσας τάς έξιτήλους λέξεις 

1681 — Ήρθα άπό τ ι μπολη, ήστι μπαντόα, και νεάς 'Αθινας 
και στάθικα μαθιτις ήστές έπιστιμες τις φιλοσώφιάς και τις ίάτρικις, 
έπιτα έσταθικα και τεσερίς φορές κονσεγερις, ήγου σιβουλατορας έτοΰνου 
τοΰ φαμοζησιμου κολεγήου, άκομι δια σιμίο τής άξιας όπου ήχα, μοκα-
μασι και τιν ικονα μου με χρισι σουάντζα ήγου με αρμα χρισι, καϊ 
τιν έχουσι μέσα ηστό σκολήο όπου κανουσι, τ ι σιναξη ή γιατρι, έτζη 
έσταθικα μαθιτις είς θεοριά και πρατικα, έος ήστους— 1700 

και ής ετούτο τώ χρονώ θεού θελοντος, ήλαβα άπε τό πουμπληκο. 
τιν άξηά' ήγου με αίκαμασιν σιντίχον, όπου θενα ήπι προεστό, τοΰ 
σπουδακτηρίου, άληθός ήνε μεγάλη άξιά, ειμί έχι και γογαλή έξο-
δον, ήσέ τούτι τιν άξηά, θελη τό ληγοτερο, έος πέντε χιληάδες ριάληά 
ή σε φορέματα, και δουλευταδες, και χαρίσματα περο με τ ι βοήθια 
τοΰ πανάγαθου θεοΰ . . . . έπέρασα μέ μαιγαλη τ ιμ ί , όπου έαν ιθελε 
ξεδευσι άλος δεκα χιληάδες, δεν ιχε καμι περισωτερι τ ιμί , τό περι-
σώτερο, όπου ήτον καπιές δουληές τοΰ σπουδακτιριοΰ, και το μαθιταδο, 
και πολη άλη συντίχη, έγιρεψανα να τες κιβερνισου αμι δεν εμπορεσαν, 

1 Ό πλήρης τίτλος τοϋ βιβλίου τούτου εχει ώς εξής, Nicolai Comneni 
Papadopuli Historia Gymnasii Patavini post ea, quae hactenus de illo 
scripta sunt, ad haec nostra tempora plenius et emendatius deducta 
cum auctario de claris cum professoribus turn alumnis ejusdem. 
Venetiis M D C C X X V I apud Sebastianum Coleti. 

* Ό πλήρης τίτλος τοΰ βιβλίου τούτου είναι ό επόμενος, Fasti Gymnasii 
Patavini, Jacobi Facciolati studio atque opera collecti. Patavii, typis 
Semiiiarii. MDCCLVI I . 
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τις όπίες τες έπιχιριστικα και έγό, και ήβαλα κόπο και έξοδο, και με 
τοΰ κιρϊού τ ι διναμι, τες έτεληόσα με μαιγάλη τ ιμ ι , καϊ όλη τό ήχασι 
άδινατο, ότι ήπρεπε να παρασι ή πάρτι άπό το σινατο τής Βενε-
τίας έτζη ανφενταδες, μοΰ έκαμασι τ ι χαρι και ήλαβα έτουτι την τ ιμ ι 
ή σε όλους,— 1700 ήουλιου — 8 — ήστι μπαντοβά. 

Μηχαηλ Κωντοπιδης, Μαρτζελος άξοτις — σιντιχος τοΰ κολεγίου 
τις Παντόας Michael Condopidius Marcellos prorector et 
S y n d l c u s 1700 et 1701- έτουτι ή καρικα ήνε, ήσε μεγάλη τ ιμή, 
ότι εις τό καιρό μου, ήτονε — 800 — μαθητάδες, και ό σιντιχος τους 
κουμανταρι, άμϊ έχι και μεγάλο έξοδο, πολη σιντιχι, έξοδεψαν έός—8 
— χιλιάδες δουκάτα τονενα χρόνο, ώπου στέκι ό συντιχος—και έγώ 
στάθικα— 2— χρόνους, μέ μεγάλο ντεκορο, ήγου τ ιμ ι , καϊ άκόμι τό 
πουπληκο, μέ γιρεψε νά καμο και τρίτο χρόνο, μά έπιδι και τά έξοδα 
είνε περσα, και ή δουληές τις άκαδεμιάς, ήνε μεγάλες, άπ εχι δόξα 
ό ής όπου με έξιόσεν και ήκαμα μεγάλες κιβερνισες, τοΰ κολεγίου, όπου 
πολη, σιντιχι δέν, τες ήκαμαν διά τοΰτο, το πουμπληκο, με επαρακα-
λουσα, άκόμι, νά σταθο, μά ευχάριστο τον ήόν, όπου ής τό γγερό μου, 
έμιναν ώλη ευχαριστιμενι, προτα τό πουμπληκο, δεύτερο, ή δασκαλη, 
τρίτο ή μαθιταδες— και τέταρτο, ή χορα, ότι η άξηά τοΰ σιντι-
χου, ηνε τοσι μεγάλη, και τιμιότερα, όπου ήνε προτα, ό πονστας, 
και καπιτανιος, έπιτα ηνε ό σιντιχος, άς εχι δοξα ό ής όπου οσ άνα-
ξηός,με έξήόσε ήσα τοσι τ ιμ ι , και όστις έλπιζη ης αυτό, ετζη λαβάνιν,. 

Ωσαύτως παραθέτω και δύο αυτογράφους τοΰ Κοντοπίδου συνταγάς, 
αΐτινες βεβαίως ύπό ίατρικήν έποψιν ούδεμίαν άξίαν έχουσιν, άλλά διά 
τό γλωσσικόν αυτών ιδίωμα τυγχάνουσι δημοσιεύσιμοι. 

Α ' ) «Και ήσε καθα άστενια όπου έρχετε ής τω κρηφω μέρος τοΰ 
άνθρωπου, άπο κακές πραξες, άμαρτειας με το να βρεχη ένα μαντήλη, 
ληνω να τω βανι άπανω σιχνα, και γίενη,— τω όμηό κανη, ή αλογό-
πετρα να τη βαλη ής τω νερω να σταθη και να τη σαλεβγη oσω νά 
γενι γερανιό και με ταυτώ τώ νερο να πληνη τω στόμα όπου βρόμη, 
και στερεόνη τα δοντηα τα αχαμνά άπω τω ήδίο νερω νά νι το λεμω 
άπό μεσα το μπωνεμενω, ήγου να καταπηνι όληγω όληγω όσω νά 
βρέχετε ό λεμος μεσα και γιένη — με τω να τρήψη του άλωγου τα 
ματηά τα πωνεμενα, με ταύτη τη μπετρα ήγιένι, δια τούτω τη λεσι ή 
ρωμεή αλωγωπετρα— 1682 ής τήν μπαντώβα — ξηγισή παρα έμη 
μιχαήλ Κοντώπιδις, σκώλαρου — διά κίνι όφεληά τών ιγαπιμενώ μού 
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άδελφώ, τον ρωμεό, καϊ ας με σιχωρεσου ότι δεν ίχα πρατηκα ής τω 
ρωμεήκο γραψημώ—Michael Condopidius Marcellus, Naxiesis. 

Β ' ) Δηα τω φαρμάκι και διά τη μπανουκλα καμε να λαμπιναρις 
ήστη ήστερι τοΰ μαγειοΰ ένα χορταρη όπου τω λεσϊ ήταληάνι φηλη 
πεντουλα, καϊ λεσίν τω και ένατε, ή ρώμεή το λεγουσι, ηναθι, έτούτω 
ήνε βασιληκο βώτανί ή ρηζα του ήνε μηριστηκί όσπερ τοΰ μαραθου 
έτουτο να τω λαμπιναρι όλω ήγου τά άθη και φηλα και ρηζα ηνε ήδως 
βασιληκο, νά φαγη φαρμακυ σουμπίτώ νά πη τεσερις . . . . έξε όγγες, 
άπέ τω άνωθεν νερώ, και μεγάλως ώφεληθήσετε, ή σέ καιρό πανούκλας, 
κάθε πορνό νά πίνι ενα ποτήρι άπε τω άνώθε νερω, δέ φοβατε έκύνι τη 
ήμερα, άπω άστενια . . . . τώ όμηό καϊ τό χρυσαθημώ κάνει, έτουτο τό 
ανώθε βώτανι δέ τω ήδα παρά ής τό άγιό όρος, ότα ήμουνε έκύ ένα 
χρώνω χάρις προςκύνισεός ής τούς 1673, έτουτο το άνωθε βώτανι τώ 
ήδα, άκομη και ής τή γγωσταντινώπολη εις τούς 1676, ακόμη, τώ 
ήδα και ής το περιφημώ περιβωλη, τω βοντανω ής το σπουδακτηριό 
τής Παντωβας, όταν ήμου μαθητής — ης στους—1682. Michael 
Condopidius Marcellus, Primus Conssiliarius 
afferttur. 

Tα ανωτέρω αυτόγραφα τοΰ Μ. Κοντοπίδου Μαρκέλλου, έν οίς 
φωράται ούτος αδαής μάλιστα τής ελληνικής γλώσσης, υπάρχοντα 
νΰν εις τάς χείρας μου, εύρον έν παλαίω τινι κώδικι προσενεχθέντι μοι 
πρός άντιγραφήν ύπό τού ίατροΰ κ. Καρακατσάνη. Ό κώδιξ ούτος, ού 
τήν ακριβή έκφρασιν αναβάλλω ές άλλοτε, έγράφη, τώ 1705, έν 'Αγίω 
Όρει επιμέλεια τοΰ Μ. Κοντοπίδου Μαρκέλλου, ώς δεικνύει τό έπόμενον 
έπί τοΰ εξωφύλλου υπάρχον σημείωμα. 

αχόέ : τό παρό βιβλήο έγράφη μέ έξοδες και ξήγησες εμού τοϋ 
ταπεινού και ανάξιου Μιχαήλου Κοντοπίδη Μαρτζελου. άξιωτη, 
νδετορου τής επιστήμης τής ιατρικής άπό τη Μπαντοβα. γραφή χειρί 
τοΰ δάσκαλου τοΰ Άγιου Όρου. Hanc notulam scribo ego, 
.Micliael Condopidius Marcellus, Patavii 1698 post Christum 
natum. 

Περιέχει δέ διαφόρων διάφορα συγγραμμάτια, έσχολιασμένα ύπό τοϋ 
Μ. Κοντοπίδου Μαρκέλλου, άτινα θεοΰ εύδοκοϋντος θά δημοσιεύσω, 
άτε ανέκδοτα όντα. 

Ν. Α. ΒΕΗΣ 
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Τό βυζαντιακόν Κράτος έβαινε γιγαντιαίοις βήμασι πρός τήν παρακμήν 
του. Οί αρχαίοι και ένδοξοι αύτοΰ χρόνοι είχον παρέλθει άνεπιστρεπτεί. 
Η διαφθορά, μεταδοθείσα έκ τής αυτοκρατορικής Αυλής ειχε καταλάβει 
τήν δ'λην διοίκησιν και αυτήν έτι τήν κοινωνίαν. Ούτε στρατός υπήρχε 
πλέον ούτε στόλος ούτε και χρήματα. Οί παλαιοί στρατηλάται και 
ναύαρχοι, οΙ δοξάσαντες τά δπλα και καταβαλόντες τούς ατίθασους 
καϊ άγριους γείτονας, έκοιμώντο τόν ύπνον τής αίωνιότητος έν ταϊς 
κρύπταις τών ναών. Κατατρυχόμενον ύπό εμφυλίων ερίδων τό Κράτος 
έμενεν έν άσυγγνώστω αδράνεια, είς τρόπον, ώστε και αυτών τών θεολο-
γικών ερίδων ειχε παραιτηθή. Τό έμπόριον μετά τών ξένων χωρών 
κατέπιπτεν εντελώς και αυτό τό άλλοτε άκμαϊον έμπόριον τοΰ σίτου 
είχε περιέλθει σχεδόν είς νέκρωσιν. Οί δέ κάτοικοι τής χώρας, μιμούμε-
νοι τό παράδειγμα τών ηγεμόνων, παρεδίδοντο μόνον είς τάς διασκεδά-
σεις καϊ είς τήν τρυφήν. Οί αυτοκράτορες διεδέχοντο αλλήλους, άλλά 
μεταξύ αυτών δέν εύρίσκετο ό άνήρ, όστις είχε τήν δύναμιν καϊ τήν 
θέλησιν ν' ανόρθωση τό καταρρέον Κράτος. Ή παραλυσία ήτο γενική 
καϊ ουδείς έσκέπτετο περί τής αύριον. 

Τότε ακριβώς παρεσκευάζετο έν τη Εσπερία ή τετάρτη Σταυροφο-
ρία, ήτις δικαίως δύναται νά κληθή και εκστρατεία κατά τοΰ Βυζαντίου, 
διότι οί Σταυροφόροι, προσκληθε'ντες ύπό τών ανίσχυρων αρχόντων, 
όπως συνδράμωσιν αυτούς, καϊ έλκυσθέντες ύπό τών πολλών υποσχέσεων 
και ύπό τών αγαθών, τά όποια έφαντάζοντο υπάρχοντα έν τοις μεσημ-
βρινοϊς τόποις, δέν έβράδυναν νά φθάσωσι μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, 
ήν καϊ έκυρίευσαν τώ 1204. 

Τό έπεισόδιον τοΰτο παρατρέχομεν ένταΰθα ώς ανήκον είς τήν βυζαν-
τιακήν ίστορίαν. Τοΰτο μόνον άναφέρομεν, ότι έγκαταστάντες έν Βυζαν-
τίω και μεθυσθέντες έκ τής νίκης πλείστα όσα κακά διέπραξαν καϊ 
πολλά τών περίφημων έργων τής αρχαίας τέχνης άφήρεσαν, εν οις και 
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τούς τεσσάρας χαλκοΰς ίππους, τούς κοσμοΰντας σήμερον τήν έξωτερι-
κήν πρόσοψιν τής έν Βενετία εκκλησίας τοΰ Άγιου Μάρκου. 

Οι Σταυροφόροι, γενόμενοι κύριοι τής πόλεως τοΰ Κωνσταντίνου, 
έφρόντισαν νά διανείμωσι μεταξύ των και τάς άλλας κτήσεις τοΰ βυζαν-
τιακοΰ Κράτους, και οί μέν Γάλλοι πατρίκιοι έλαβον τήν Βιθυνίαν, τήν 
Θράκην και τήν Ελλάδα άπό Θερμοπυλών μέχρι Σουνίου, οί δέ Βενε-
τοί τά παράλια τής Προποντίδος και τοΰ Ευξείνου Πόντου και τάς 
πλείστας τών Κυκλάδων νήσων, έν αις και τήν Χίον. Ά λ λ ' ή βενετική 
Δημοκρατία, εϊ καϊ θαλασσοκράτωρ, δέν ήδύνατο, μακράν ευρισκομένη, 
νά διοίκηση ευκόλως τάς έκτεταμένας ταύτας χώρας- διό προεκήρυξεν 
δ'τι όστιςδήποτε ήδύνατο νά εξόπλιση άρκοΰντα πλοία ήτο ελεύθερος νά 
κυρίευση δ ι ' ίδιας δαπάνης τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους. Ούτως 
ό μέν Μαρίνος Δάνδολος κατέλαβε τήν 'Άνδρον, ό δέ Πέτρος Ίου-
στινιάνης 1 τήν Χίον. 

Ό Βιλλαρδουίνος λέγει έν τή Ιστορία τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ότι ή Χίος περιήλθεν είς χείρας τών Γάλλων καϊ ούχϊ τών Βενετών. 
Οπωςδήποτε και άν έχη, οί Ελληνες, ανεπτυγμένοι και μεμορφωμένοι 

πλέον τών Φράγκων, άφωσιωμένοι δέ είς τόν αυτοκράτορα, δέν ήδύ-
ναντο νά μένωσιν απαθείς θεαται τών τοιούτων διαρπαγών και έπανει-
λημμέναι έγένοντο άπόπειραι πρός άπόσεισιν του ξένου ζυγοΰ. Ή 
σημαντικωτέρα τών αποπειρών τούτων ύπήρξεν ή τοΰ Δούκα Βατάτση, 
όστις εντός ολίγου χρόνου κατώρθωσε νά καταλάβη πολλάς κτήσεις τών 
Λατίνων, περιορίσας αυτούς είς μόνην τήν πρωτεύουσαν. Ό Βατάτσης 
οπλίσας στόλον άξιόμαχον έκυρίευσε πάλιν, κατά τόν ίστοριογράφον Ν ικη-
φόρον Γρηγοραν, ού μόνον τήν Χίον, άλλά και τήν Λέσβον καϊ άλλας 
νήσους2. "ΗΘελε δί ό γενναίος ούτος στρατηλάτης κυριεύσει και τήν 
Κωνσταντινούπολη αυτήν καϊ εκδιώξει εκείθεν τούς ξένους ηγεμόνας, 
αν δέν έπήρχετο ό αιφνίδιος αύτοΰ θάνατος, όστις έπεβράδυνε τό έργον 
τοΰτο. Τοΰτο δ' έπραξεν έν έτει 1261 ό Μιχαήλ Παλαιολόγος τή συν-

δρομή κατά τινας τών Γενουησίων, οϊτινες άντεφέροντο κατά τών 
Βενετών καϊ τών Γάλλων. 

Ο Παλαιολόγος καταλαβών τόν θρόνον τοΰ Βυζαντίου έσκέφθη ότι 

1 Οί Ιουστινιάναι κατήγοντο έκ Γενούης και έφημίζοντο διά τάς προς τήν 
Δημοκρατίαν υπηρεσίας των και διά τον πλοϋτον αυτών. 

Νικηφορου Γρήγορα Βυζαντ. Ιστορία. Τόμος Α ' . 
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ώφειλε ν' αποζημίωση και ν' άνταμείψη τήν σύμμαχον αύτοΰ δημοκρα-
τίαν τής Γενούης, και ή νήσος Χίος εδόθη τότε (τω 1298) ώς άποζημίω-
σις εις τόν Γενουήσιον Βενέδικτον Ζαχαρίαν, όστις ανέλαβε νά διοίκηση 
αυτήν επί δέκα Ολα έτη, ΰπό τόν όρον νά μή πληρώνη έτήσιον φόρον εις 
τόν αυτοκράτορα, ν' αναγνώριση όμως τήν έπικυριαρχίαν αύτοΰ υψών 
επϊ τών επάλξεων τοΰ φρουρίου τήν αύτοκοατορικήν σημαίαν. Ιστορικοί 
τίνες λέγουσιν Οτι ό Παλαιολόγος έδωκεν εις τόν Ζαχαρίαν τούτον εις 
γάμον τήν άδελφήν του, όρίσας ώς προίκα τήν νήσον Χίον 1 . Τό πράγμα 
δέν φαίνεται άπίθανον, διότι διά τοΰ τρόπου τούτου είχε τόν ηγεμόνα 
και άρμοστήν τής Χίου εύπειθή και πρόθυμον ύπήκοόν του. Μετά τόν 
θάνατον τού Παλαιολόγου ό Ζαχαρίας, άρεσκόμενος εις τήν έξουσίαν και 
προ πάντων εις τα έξ αυτής απορρέοντα οφέλη καϊ θεωρών τόν χρονον 
κατάλληλον, ήρξατο νά διοική τήν νήσον ώς ιδίαν αύτοΰ κτήσιν. Ούτως 
έμειναν τά πράγματα μέχρι τού θανάτου αύτοΰ. 

Τόν αποθανόντα Μιχαήλ Παλαιολόγον διεδέχθη έπί τοΰ θρόνου ό 
υιός αύτοΰ Ανδρόνικος ό πρεσβύτερος, ήγεμών αδρανής και όλως ανίκανος 
νά διοίκηση κράτος εύρισκόμενον σχεδόν έν αποσυνθέσει. Ό Ζαχαρίας, 
επωφελούμενος τής τοιαύτης καταστάσεως, ηθέλησε νά προφύλαξη τήν 
κτήσιν του άπό πάσης επιδρομής και ήρξατο ν' άνεγείρη τείχη και φρού-
ρια παρά τάς συνθήκας.Έν τοσούτω ή παραχωρηθείσα δεκαετής προθεσμία 
προσήγγιζεν εις τό τέρμα της και ό Ζαχαρίας απέστειλε πρός τόν αυτο-
κράτορα πρεσβευτάς, όπως άνανεώσωσι τήν συνθήκην, όπερ και έγένετο. 

Ό Ζαχαρίας αποθνήσκων άφήκε δύο υιούς, τόν Μπενέτον καϊ τόν 
Μαρτϊνον, οϊτινες άνέλαβον τήν ήγεμονίαν τής νήσου και μιμούμενοι τό 
παράδειγμα τοΰ πατρός των έζήτησαν νά έξασφαλίσωσι τήν έξουσίαν 
των κατά πάσης έκ μέρους τής αυτοκρατορίας επιθέσεως. Και ήθελον 
παρατείνει έπ' άπειρον τήν αρχήν των, άν δέν εύρίσκετο εις τών ισχυ-
ρότερων και πλουσιοτέρων Ελλήνων κατοίκων τής Χίου, ονόματι 
Καλόθετος, οστις μεταβάς κρύφα εις Κωνσταντινούπολη παρέστησε διά 
μελανών χρωμάτων τάς πανουργίας και αδικίας τών Λατίνων διοικητών 
και συνέστησεν εις τήν Αύλήν νά κυρίευση τήν πλουσίαν και ευφορον 
νήσον, έν ή, ώς είπεν, οί κάτοικοι ήσαν έτοιμοι νά δεχθώσι μέ άνοικτάς 
άγκάλας τόν στόλον και τόν στρατόν τοΰ αύτοκράτορος, τείνοντος αυτοϊς 
χείρα άρωγόν. 

Sacra Scio, pag. 7. 
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Επήλθε τότε και ρήξις σοβαρά μεταξύ τών δύο αδελφών ένεκα καθυ-
στερήσεως έξ χιλιάδων χρυσών φλωρίων, τά οποία κατεκράτει παρανό-
μως ό Μαρτΐνος. Ό Μπενέτος, εξοργισθείς έπί τούτω, απεφάσισε νά έκδι-
κηθή και μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν, όπως παρακάλεση τόν αυτο-
κράτορα νά έπεμβή υπέρ αύτοΰ και νά τιμωρήση τον άδικήσαντα αυτόν 
άδελφόν. Ό αυτοκράτωρ (Ανδρόνικος) πεισθείς εις τούς λόγους τούτους, 
λαβών δέ και υποσχέσεις πλουσίων δώρων, έξώπλισε στόλον έξ 105 μεγά-
λων πλοίων, μεθ' ών απέπλευσε κατά Σεπτέμβριον τού 1329 κατ' ευθείαν 
εις Χίον, δ'πως σωφρονίση τόν άπιστον ύπήκοόν του. Ό Μαρτΐνος, μαθών 
περί τής εκστρατείας ταύτης έσπευσε νά όχυρώση τάς επίκαιρους τής 
νήσου θέσεις και νά σχηματίση σώμα έκ τριακοσίων επίλεκτων ανδρών, 
καλώς ωπλισμένων ότε όμως ειδεν ότι ό αυτοκράτωρ έφερε μεθ' εαυτού 
δυνάμεις πολύ ύπερτέρας και είχεν άπόφασιν νά καταλάβη διά παντός 
τρόπου τήν νήσον, έζήτησε νά συνάψη νέαν πρός αυτόν συνθήκην, άλλ' οι 
πρέσβεις του άπεπεμφθησαν και ό Μαρτϊνος ήναγκάσθη νά παραδοθή. Ό 
αυτοκράτωρ διέταξε νά τόν έγκλείσωσιν έν φυλακή. Μετ' ολίγον δέ, τή 
μεσολαβήσει τού Πάπα και τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας, ό Μαρτϊνος απε-
λύθη τής φυλακής, άλλ' απήλθε τής νήσου. Ό αυτοκράτωρ άντήμειψε 
γενναίως τόν Καλόθετον, ώς και τόν Μπενέτον, προτείνας εις τόν τελευ-
ταϊον τούτον τήν ήγεμονίαν τής νήσου ύπό την έπικυριαρχίαν του και 
ύπό τόν όρον, έκ τών 120 χιλ. χρυσών φλωρίων, τά όποια είσέφερεν ή 
νήσος, νά λαμβάνη αυτός μέν τό ήμισυ, ό δέ αυτοκράτωρ τό έτε-
ρον ήμισυ. 

Αλλ' ό Μπενέτος, θέλων νά καταστή απόλυτος τής Χίου άρχων, δέν 
εδέχθη τήν προσφοράν και μεταβάς πάλιν εις Κωνσταντινούπολη συνε-
νοήθη έκεϊ και διά χρημάτων κατέπεισε τούς κυβερνήτας οκτώ πλοίων 
τής Γενούης, ναυλοχούντων έν Κωνσταντινουπόλει, νά έκστρατεύσωσι 
μετ' αύτοΰ κατά τής Χίου και νά κυριεύσωσιν αυτήν, μή ύπαρχούσης 
τότε έν τή νήσω ναυτικής δυνάμεως τού αύτοκράτορος. Μόλις όμως οι 
στρατιώται και οί σύμμαχοι τοΰ Μπενέτου απέβησαν εις τήν ξηράν. 
συνεκροτήθη μάχη, καθ' ην οί ξένοι ήττήθησαν κατά κράτος, ό δέ 
Μπενέτος προσβληθείς έξ επιληψίας απέθανε. 

Τοιοΰτο τέλος ελαβεν ή πρώτη ηγεμονία τών Λατίνων έν Χίω, ή δέ 
νήσος περιήλθε πάλιν εις τήν έξουσίαν τοΰ αύτοκράτορος. 

Ούτως έμειναν τά πράγματα μέχρι τού έτους 1346, δτε ή δημοκρα-
τία τής Γενούης απέστειλε τόν Σίμωνα Βενιόζον, άνδρα γενναίον και 
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δημοτικόν, μετά 30 καλώς εξοπλισμένων πλοίων, να διεκδίκηση τά 
αρχαία δικαιώματα, τά οποία ειχεν ή Δημοκρατία εκείνη επί τής Χίου. 
Ά λ λ ' επί τής εύφορου ταύτης νήσου είχε πρό πολλού ρίψει τά βλέμματά 
της ή αντίζηλος τής Γενούης Δημοκρατία τής Βενετίας, ήτις άπεστειλε 
κρυφίως τόν ναύαρχον Δελφϊνον, όπως ματαίωση τά σχέδια τών Γενουη-
σίων. Ό Βενιόζος έν τοσούτω επλευσεν εύτόλμως πρός τήν Χίον και 
έλλιμενισθείς πρό αυτής έξέδωκε προκήρυξιν πρός τούς κατοίκους τής 
νήσου, διαβεβαιών αυτούς Οτι ουδέν έχουσι νά φοβηθώσι και δ'τι όφεί-
λουσι νά τω έπιτρέψωσι ν' αποβίβαση είρηνικώς τόν στρατόν του. Άλλ ' 
ό φρούραρχος και οί πρόκριτοι, γενναίοι και πιστοί πρός τόν αυτοκρά-
τορα, άπερριψαν περιφρονητικώς τήν πρότασιν όργισθείς τότε ό Βενιόζος 
άπεβίβασε βία τόν στρατόν του και επετέθη κατά τών Χίων, οΐτινες 
τοσούτον άνδρείαν άντέταξαν άντίστασιν, ώστε ήνάγκασαν τούς Γενουη-
σίους νά ύποχωρήσωσιν.Άλλ' ό Βενιόζος κατέλαβεν αμέσως τά υψηλότερα 
μέρη τής νήσου και απέκλεισε πανταχόθεν τήν πόλιν. Οι Χϊοι, στερη-
θέντες εντός ολίγου και τροφών και ύδατος, και μή βλέποντες έρχομέ-
νην βοήθειαν έκ μέρους τοϋ αύτοκράτορος, παρεδόθησαν τή 13 Σεπτεμ-
βρίου είς τόν Βενιόζον ύπό τούς έξης Ορους· α') ν' άπολαύωσιν όλων 
τών τιμών τής γενουησίου πολιτογραφήσεως" β') οί δημόσιοι φόροι και 
ή εκλογή τών αρχόντων, ώς και ή πολιτική διοίκησις, νά μένωσιν είς 
χείρας τής Δημοκρατίας, και γ') ή υπέρτατη αρχή ν' άνήκη είς τόν 
αυτοκράτορα 1 . 

Ο Βενιόζος ήτο άνήρ γενναιόφρων, έμπειρος δέ στρατηγός και 
κυβερνήτης, πρός τούτοις δέ και αυστηρότατος και είς άκρον δίκαιος 
ένόει ού μόνον νά κυβέρνα έν άκρα αμεροληψία, άλλά και νά προστα-
τεύη τους Χίους κατά τών αρπαγών και λεηλασιών τών ύπ' αυτόν 
ανδρών, οΐτινες ένόμιζον ότι τά πάντα τοις έπιτρέποντο έν χώρα κατα-
κτηθείση διά τών όπλων. Έξέδωκε δέ καϊ αύστηοοτάτας άστυνομικάς 
διατάξεις, τείνουσας νά περιορίζωσι τάς κλοπάς καϊ τά διάφορα άτακτή-
ματα και εγκλήματα. Μίαν τών διατάξεων τούτων άναφέρομεν ενταύθα 
διά τό περίεργον ένεκα ταύτης συμβάν έπεισόδιον. Ελεγεν ή διάταξις 
αύτη ότι ό κλεπτών, έστω και μόνον ένα βότρυν σταφυλής έκ ξένης 
αμπέλου, έτιμωρείτο διά δημοσίας μαστιγώσεως. Ό υίός τοΰ Βενιόζου, 
νεανίας ζωηρός και απερίσκεπτος, έρειδόμενος έπϊ τής εξουσίας τοΰ 

Ιερωνύμου Ίουστινιάνη Ιστορία. 
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πατρός του και νομίσας ότι ήδύνατο νά μείνη ατιμώρητος, έκλεψεν ήμέραν 
τινά έκ τίνος αμπέλου σταφυλάς, ας έπιδεικτικώς έτρωγεν έν κύκλω 
στρατιωτών. Μαθών τοϋτο ό πατήο του ού μόνον τόν έπέπληξε δριμύ 
τατα, άλλά και διέταξε νά έφαρμόσωσιν έπ' αύτοΰ τήν ποινήν τής 
μαστιγώσεως, ειπών Οτι απέναντι τοΰ νόμου πάντες είναι ίσοι Εννοεί-
ται Οτι μετά τοΰτο ουδείς έτόλμα, ούτε Χίος ούτε ξένος, νά παραβή 
τάς διατάξεις τοΰ άρχηγοΰ. 

Η εϊδησις περί τής καταλήψεως τής Χίου ύπό τών Γενουησίων κατε-
τάραξεν, ώς ήτο έπόμενον, τήν Αύλήν τής Κωνσταντινουπόλεως, ήτις 
έσπευσε νά διαμαρτυρηθή εντόνως πρός τήν Δημοκρατίαν τής Γενούης 
δι' αποστολής πρεσβείας. Ή Δημοκρατία ύπούλως φερομένη, άπήντη-
σεν ότι, άν κατελήφθη ή Χίος ύπό Γενουησίων. τοΰτο έγένετο έν 
άγνοια αυτής, Οπερ ήτο καθαρόν ψεύδος, καθότι αυτή ητο ή προπαρα-
σκευάσασα και διατάξασα τήν έκστρατείαν τοΰ Βενιόζου, άλλ' έν τούτοις, 
όπως καθησύχαση τόν αυτοκράτορα, έταξε προθεσμίαν τινά, καθ' ην 
ύπέσχετο νά παραδώση πάλιν τήν νήσον είς τόν άρχαϊον κύριον αυτής. 
Άλλ ' ή προθεσμία παρήλθε και ού μόνον ή ύποσχεθείσα παράδοσις δέν 
έγένετο, άλλ' οί Γενουήσιοι δι ' αποστολής νέων πλοίων έγκαθιδρύοντο 
όσημέραι στερεώτερον ώς ισχυρότεροι κύριοι. 

Πολλοί τών έγκριτων Χίων, μή άνεχόμενοι τήν ξένην αρχήν, απεφά-
σισαν ν' άπέλθωσι τής νήσου, και άλλοι μέν κατέφυγον εις τήν πρωτεύ-
ουσαν, άλλοι δέ είς άλλας πόλεις τοΰ βυζαντιακοΰ Κράτους. Μεταξύ 
τών είς Κωνσταντινούπολιν καταφυγόντων υπήρχε και εις τών πλουσιω-
τέρων και έγκριτωτέρων Χίων, Ζυβός 1 καλούμενος, όστις επανειλημμέ-
νως παρουσιασθείς τή μεσολαβήσει τοΰ Μεγάλου Δομεστίκου είς τόν αυτο-
κράτορα παρεκάλεσεν αυτόν νά μή έγκαταλίπη τήν ώραίαν νήσον, 
άλλά νά τώ παράσχη τήν ύποστήριξίν του, όπως κυρίευση πάλιν τήν 
πατρίδα του. Ό αυτοκράτωρ έπήνεσε μέν τά πατριωτικά αισθή-
ματα καϊ τόν ζήλον τοΰ ανδρός, άλλά τω ειπεν ό'τι, έν Οσω αί διαπρα-
γματεύσεις μετά τής Δημοκρατίας τής Γενούης ήσαν εκκρεμείς, δέν ήδύ-
νατο νά εκτέλεση τοιοΰτο σχέδιον. Ό Ζυβός τότε, φλεγόμενος ύπό τοΰ 
ζήλου νά σώση τήν πατρίδα του, συνενοήθη μετ' άλλων όμοφρόνων 
του, έμίσθωσε πλοία τινα, μεθ' ων άπέπλευσεν είς τήν Χίον καϊ επετέθη 
θαρραλέος κατά τών Γενουησίων, ους και ένίκησεν έν μάχη αιματηρο-

Η οικογένεια τών Ζυβών διετηρειτομέχρι τών νεωτέρων χρόνων 
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τ ά τ η . Δυστυχώς περί τό τέλος της μάχης ταύτης ό Ζυβός έπληγώθη 

θανασίμως και οί οπαδοί του, στερηθεντες τοϋ άρχηγοΰ, έτράπησαν εις 
άτακτον φυγήν. Ούτως οί Γενουήσιοι έμειναν πάλιν κύριοι τής νήσου. 

Κατόπιν και μία απόπειρα τών Βενετών νά έκδιώξωσι τής Χίου τούς 

Γενουησίους, όπως οικειοποιηθώσι τό έμπόριον, άπέτυχεν οίκτρώς. 

Ά π ό τής ανακτήσεως τού βυζαντιακοΰ θρόνου ύπό τοϋ Μ ιχαήλ 

Παλαιολόγου (τώ 1261) , ή ισχύς τών Γενουησίων ηύξησε μεγάλως. 

διότι κατώρθωσαν ούτοι νά συγκεντρώσωσιν εις τάς χείρας αυτών όλον τό 

έμπόριον τής Ανατολής . Ό Παλαιολόγος, θέλων ν ' άνταμείψη τούς 

Γενουησίους διά τήν άσήμαντον συνδρομήν, ην τώ παρε'σχον κατά τήν 

άνάκτησιν τού θρόνου, παρεχώρησεν αύτοΐς τά δύο προάστεια τής Κων-

σταντινουπόλεως (τό Περαν και τόν Γαλατάν ) , πρός τούτοις και άσυδο-

σίαν έν δ'λαις ταΐς χώραις, ταίς άνηκούσαις εις τό βυζαντιακόν Κράτος, 

και έλευθε'ραν ναυτιλίαν εις δλας τάς θάλασσας αυτού. Έπόμενον ήτο Οτι 

αί παραχωρήσεις αύτα ι μεγάλως συνετέλεσαν εις στερέωσιν τής εξουσίας 

τών έν Χ ίω Γενουησίων, οΐτινες ίδίαις αυτών δαπάναις κυριεύσαντες 

τήν νήσον έζήτησαν παρά τής Δημοκρατίας νά τοις πλήρωση τ ά έξοδα 

τής εκστρατείας - άλλ ' ή Δημοκρατ ία , ευρισκομένη εις μεγάλας οίκονο-

μικάς στενοχώριας ένεκα τών αλλεπαλλήλων εξωτερικών και εμφυλίων 

πολέμων, προέτεινεν αύτοΐς νά τοις πλήρωση εντός εϊκοσιν ετών 3 0 0 

χιλιάδας σκούδων, μέχρι δέ εξοφλήσεως τοΰ ποσοΰ τούτου οί Γενουή-

σιοι ν' άπολαμβάνωσι τ ά εισοδήματα τής νήσου, άναγνωρίζοντες όμως 

ώς κυρίαρχον τήν Δημοκρατίαν. 

Οί δανεισταί ούτοι έκαλοΰντο Μαονέϊς ή Μονεϊς (Maonesi) και άπε-

τέλουν σώμα, καλούμενον Μονάς και σημαίνον την «ένωσιν πολλών εις 
σύμφω"νον έκτέλεσιν μιας θελήσεως». Α ί οίκογένειαι, αί άποτελοΰσαι τήν 

χιακήν Μονάδα, ίδρυσαν οίκίαν, ην ώνόμασαν Ξενοδοχεϊον τών Ί ο υ σ τ ι -

νιανών ( A l b e r g ο dei G iust in ian i ) , και τοΰτο διότι οί πλείστοι τών 

έν Γενούη Ίουστινιανών, μαθόντες παρά τών έν Χ ίω συγγενών των τήν 

τερπνήν διαμονήν έν τ ή εύφόρω νήσω, έσπευσαν νά μεταβώσιν έκεϊ, ένθα 

προϊόντος τού χρόνου έπλούτησαν και έγένοντο ισχυροί. Ούτοι ήσαν οι 

έν Χ ίω ϊδρύσαντες μεγάλα εργοστάσια και πολλά κοινωφελή καταστή 

μ α τ α και φροντίσαντες νά καθωραίσωσι τήν νήσον. 

Οί Μαονεϊς διήρεσαν τήν Χίον εις δώδεκα τ μ ή μ α τ α ή διαμερίσματα, 

έκαστου τών όποιων προίστατο εις άρχων, λεγόμενος Λογαριαστής και 
φροντίζων περί τής τακτ ικής εισπράξεως τών εισοδημάτων. Η Γενούη, 
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ώς κυρίαρχος δύναμις, άπέστελλε τακτ ικώς εις τήν Χίον ένα ύπατον ή 

άρμοστήν, δστις προήδρευε τοϋ σώματος τών δώδεκα αρχόντων. Οί 

Λογαριασταί είχον ύπό τήν δικαιοδοσίαν των τοποτηρητάς, ονομαζόμε-
νους Δεππότας ή Πρωτογεροντας, οί δέ υπήκοοι τών Λογαριαστών έλέ-

γοντο Πάροικοι. Τήν άστυνομίαν, τήν έπιτήρησιν και έποπτείαν τών 

διαφόρων ιδρυμάτων ειχον οί Ίουστ ιν ιάνα ι , οϊτινες ειχον ύπό τήν δικαιο-

δοσίαν των 3 0 0 καλώς ώπλισμε'νους και μισθοδοτουμένους άνδρας πρός 

ύπεράσπισιν τής νήσου. Τό δικαστήριον εκείτο παρά τόν λιμένα και έκα-

λεϊτο Δικαιότατο, ή δέ φυλακή εύρίσκετο έκτος τής πόλεως εις τήν εξο-
χήν έν θέσει, ήτις έκαλεΐτο Σκλαβιά. Τό σημερινόν χωρίον Σκλαβιά κεί-

ται έν ή θέσει εύρίσκετο άλλοτε ή φυλακή. Ουδείς είχε τό δικαίωμα νά 

έγκαταλείπη τήν νήσον άνευ ρητής άδειας τών Ίουστινιανών, οΐτινες δ ι ' 

αύτοΰ τοΰ τρόπου έφρόντιζον νά μή με ιώνται τ ά εισοδήματα και νά μή 

έκλείπωσιν οί βραχίονες πρός καλλιέργειαν τών κτημάτων. 

Άλλ' ή τοιαύτη διοίκησις κατέστη μετ' ού πολύ δεσποτική, διότι 

και αί έπιβαλλόμεναι ποιναί ήσαν υπέρ τό δέον αύστηραί και ή απονομή 
τής δικαιοσύνης αρκούντως αυθαίρετος. Δ ιά τούτο οί Χ ίο ι ήρξαντο 

δυσανασχετοΰντες και γογγύζοντες, ιδίως δέ διότι άπεκλείοντο εντελώς 
άπό τών κοινών, και το πολίτευμα τών Μαονέων κατέστη σχεδόν άφο-
ρη τον και εις άκρον μισητόν Δέν έβράδυνε δέ νά χαλκευθή ευρεία συνω-

μοσία, έχουσα έπί κεφαλής τόν Ελληνα Μητροπολίτην και σκοποΰσα 

τόν φόνον όλων τών Ίουστινιανών κατά τήν ήμέραν τού Πάσχα. Ά λ λ ' ή 

συνωμοσία άνεκαλύφθη ή μάλλον προυδόθη (ώς έλέγετο) ύπό νεανίδος 
τίνος, έρώσης ενός τών Μαονέων, ον ήθελε νά σώση άπό τής σφαγής. 

Οί συνωμόται, συλληφθέντες έν τώ κήπω τοϋ ναοΰ τοΰ Ά γ ι ο υ Γεωρ-

γίου, ή κα τ ' άλλους έν τ ι ν ι ο ικ ία, ένθα είχον συγκεντρωθή, και δ ικα-

σθέντες κατεδικάσθησαν εις αυστηρότάτας ποινάς - οί πρωταίτ ιοι άπηγ-

χονίσθησαν έπί τών τειχών τοΰ φρουρίου, ό δέ Μητροπολίτης έξωρίσθη. 

Μετά τήν άνακάλυψιν καϊ ματα ίωσα τής συνωμοσίας ταύτης οί Ίου-

στινιάναι απεφάσισαν νά όχυρώσωσι τήν νήσόν των ίσχυρότερον, διότ ι 

μάλιστα έβλεπον τό βυζαντιακόν Κράτος καταρρέον και άπελούμενον 

παρά τοΰ μεγαλεπήβολου σουλτάνου Βαγιάζ ίτου φοβηθέντες δέ μή ό αυτο-
κράτωρ θελήση νά καταλάβη τήν Χίον, ό'πως έχη αυτήν προπύργιον 

κατά τών έξ Ασ ίας έπιδραμόντων βαρβάρων, απέστειλαν τρεις πρέσβεις 

Ιερωνυμ Ίουστινιάνη «Περιγραφή τής νήσου Χίου» (γαλλιστί). 
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είς Κωνσταντινούπολη, όπως έξασφαλίσωσιν έαυτοϊς τήν αρχήν, υπο-
σχόμενοι νά συνδράμωσι τόν αυτοκράτορα, όταν έπιστή ανάγκη. Ό 
αυτοκράτωρ (Ιωάννης ό Παλαιολόγος) έπείσθη ευκόλως και τοις παρε-
χώρησε χρυσόβουλλον δι' ού έδωρεϊτο αύτοϊς και τοις διαδόχοις αύτώ ή νήσος, έπί τώ δρω νά τω καταβάλωσιν άμεσως 350 χιλ. σκούδων 
(τή 7 Ιουνίου 1363). Τήν κυριαρχίαν ταύτ/ιν έπεκύρωσε τοις Ίουστι-
νιάναις και ό διάδοχος τοΰ Ιωάννου Παλαιολόγου Εμμανουήλ ό Πα-
λαιολόγος έν έτει 1412. 

Ή κατάστασις αύτη διετηρήθη έν Χίω έπϊ τριάκοντα όλα έτη, δτε 
νεα συμβάντα διετάραξαν τήν ήσυχίαν τής νήσου. Και πρώτον μέν οί 
Τοΰρκοι, κυριεύσαντες έν τή άκατασχέτω αύτών πορεία πολλάς πόλεις 
τής Ασίας, έρριψαν τά βλέμματα των και έπϊ τών νήσων τοΰ Αιγαίου 
πελάγους, και ιδίως έπί τής πλούσιας Χίου, ής πολλάς κωμας δι ' 
αποστολής πλοίων κατέλαβον και κατέστρεψαν. Μετ' ολίγον δέ ό βασι-
λεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ό Ι Β ' , κυριεύσας τήν Γενούην, απέστειλε 
τάγμα γαλλικόν καϊ είς τήν Χίον και διώρισεν έν αύτη άντιβασιλέα. Οί 
Μαονεϊς όμως δέν ύπετάγησαν τόσον ευκόλως καϊ ή γαλλική διοίκησις 
τής Γενούης άπέστειλεν είς τήν Χίον τόν Κονράδον Λόριαν, Γενουή-
σιον ναύαρχον, δστις επιτεθείς τελεσφόρως κατά τών δύστροπων Μαο-
νέων καθυπέταξεν αυτούς. Άλλά δέν παρήλθε χρόνος πολύς και οί 
Γενουήσιοι, συγκεντρώσαντες άρκοΰντα στρατόν, έπανέστησαν καϊ 
έξεδίωξαν τούς Γάλλους έκ τής νήσου, ής τήν διοίκησιν άνέλαβον πάλιν 
οί Ίουστινιάναι. 

Αποθανόντος τοΰ Βαγιαζίτου διεδέχθη αυτόν ό υιός αύτοΰ Μωάμεθ 
ό Α ' , οστις ήτο άνήρ ήπιου χαρακτήρος και έγένετο σύμμαχος τοΰ 
βυζαντιακοΰ αύτοκράτορος. Οί Μαονεϊς, φοβούμενοι μή αίφνης οί Τούρ-
κοι, προτρεπόμενοι ύπό τών αντιζήλων αύτών Βενετών, έπιχειρήσωσι 
κατά τής Χίου έχθρικάς έπιδρομάς, έσπευσαν ν' άποστείλωσι πρεσβευτάς 
πρός τόν Μωάμεθ, έν Ασία εύρισκομενον, καϊ νά τόν παρακαλέσωσι 
ν' άφήση είς αυτούς τήν κυριαρχίαν τής νήσου, προβάλλοντες τά παλαιά 
έπ' αυτής δικαιώματα των. Ό Μωάμεθ, υποδεχθείς τούς πρεσβευτάς 

Τό χρυσόβουλλον τοϋτο είναι γεγραμμένον λατινιστί και φέρει τήν υπογρα-
φήν : Johannes in Christo fidelis Imperator et moderator Romano-
rum Palaeologus. 
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μετά πολλών τιμών, ώς ήτο έθος τότε παρά τοις Τούρκοις, παρεδέχθη 
τήν πρότασίν των, αρκεσθείς νά ζητήση παρ' αύτών έτήσιον φόρον τεσ-
σάρων χιλιάδων δουκάτων και παραχωρήσας είς τούς Μαονεϊς νά έμπο-
ρεύωνται ελευθέρως καθ' δλον τό κράτος του, υποσχεθείς μάλιστα δτι 
θά τηρήσωσι τούς δρους τούτους και οί διάδοχοι του. 

Ά λ λ ' ή πολιτική τών Τούρκων δέν έφαίνετο παρέχουσα άρκοΰσαν 
άσφάλειαν διό και οί Μαονεϊς δέν έβασίσθησαν είς τούς όρους τής συν-
θήκης, άλλ' έσπευσαν νά ύπερασπίσωσι τήν νήσόν των, όχυροΰντες τό 
φρούριον και τήν πόλιν, όθεν ήδύναντο άποτελεσματικώτερον νά ματαιώ-
σωσι τάς έκ τής θαλάσσης έπιδρομάς. 

Καϊ ό μέν κίνδυνος έκ μέρους τών Τούρκων έφαίνετο έπί τοΰ παρόν-
τος αποσοβηθείς, άλλ' οί Βενετοί δέν έλησμόνουν τήν άρχαίαν αύτών 
κατά τών Γενουησίων έχθραν και έζήτουν πάσαν εύκαιρίαν, Οπως δια-
ταράττωσι τήν ήσυχιαν τών κτήσεων τούτων. Ούτω συνέβη και τώρα 
πάλιν. Έν πάση σπουδή και μυστικότητι ώπλισαν οι Βενετοί (τώ 
1431) είκοσι και οκτώ πλοία, τά όποια ενεφανίσθησαν αίφνης πρό τής 
Χίου τόν Νοέμβριον, φέροντα 700 στρατιώτας ύπό στρατηγόν μέν τόν 
Παβέζην, ναύαρχον δέ τόν άνδρεϊον Άνδρέαν Μοτσενίγον. Οί Μαονείς, 
καταληφθέντες έξ απρόοπτου έσπευσαν ν' άναγορεύσωσι στρατηγόν αύτών 
τόν 'Ραφαήλ Μοντάλδον, όστις ένίσχυσεν αμέσως τάς φρουράς τών τει-
χών καϊ έφωδίασε τούς ύπ' αυτόν στρατιώτας δ ι ' όπλων. Τή τρίτη 
ήμερα μετά τήν άφιξίν των οί Βενετοί επιχείρησαν τήν πρώτην κατά 
τών τειχών και τοΰ φρουρίου έφοδον, έπενεγκόντες βλάβας τινάς, άς οί 
πολιορκούμενοι έπεσκεύασαν τάχιστα. Ή δευτέρα έφοδος, γενομένη 
μετά τινας ημέρας, υπήρξε λυσσώδης, καϊ ό Μοντάλδος ίδών τόν κίν-
δυνον διέταζε ν' άνοίξωσι τάς πύλας καϊ νά έπιχειρήσωσιν έξοδον κατά 
τών έχθρων. Κατά τήν έζοδον ταύτην έπληγώθη θανασίμως ό Παβέ-
ζης' ούχ ήττον δ' δμως ή πολιορκία έξηκολούθει και υπόνομοι έσκά-
πτοντο πρός άνατίναξιν τών τειχών. Νεανίας τις μεγαλόφρων, ονόματι 
Δαμιανός Γρυλλος, μαθών έν Κωνσταντινουπόλει περί τής εκστρα-
τείας τών Βενετών κατά τής πατρίδος του Χίου, έξώπλισε πλοιάρια 
τινα καϊ παραλαβών μεθ' έαυτοΰ 70 νέους ανδρείους καϊ τολμηρούς 
έπλευσε πρός τήν Χίον, κατώρθωσε δέ νά είσέλθη εντός τοΰ λιμένος διά 
μέσου τών βενετικών πλοίων καϊ νά τείνη χείρα βοηθείας είς τούς πολιορ-
κουμένους, οΐτινες, ένθαρρυνθέντες έκ τής ανέλπιστου ταύτης συνδρο-
μής, έπετέθησαν και πάλιν κατά τών Βενετών, ους έπί τέλους ήνάγκα-
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σαν νά λύσωσι τήν πολιορκίαν (τή 14 Ιανουαρίου) και ν' άποπλεύσωσιν 
άπρακτοι. 

Οί Ίουστινιάναι άνέπνευσαν πάλιν ελευθέρως καϊ ήδυνήθησαν νά έπι-
σκευάσωσι τά φθαρέντα μέρη τών τειχών και τοΰ φρουρίου. Εστησαν 
δέ εις πολλά μέρη τής πόλεως τά οίκόσημά των, έξ ών σώζονται τινα 
μέχρι σήμερον. Έπί τών παρά τήν θάλασσαν λόφων ανήγειραν πύργους, 
έν οίς διέμενον νυχθημερόν φύλακες, οΐτινες ώφειλον ν' άνάπτωσι φανούς 
και ν' άναγγε'λλωσι τήν προσεγγισιν πλοίων, ίνα μή θαλάσσια επιδρομή 
έχθρων ή πειρατών έπελθη άπροσδοκήτως. Πρός τούτοις έκτισαν μεγα-
λοπρεπείς οικίας έκ μαρμάρου, ίδρυσαν μονάς, σχολεία, νοσοκομεία καϊ 
νομισματοκοπεϊον, καϊ κατεσκεύασαν έντεχνότατα υδραγωγεία, τών οποίων 
μερη τινά σώζονται μέχρι σήμερον.Άλλά τά πλείστα τών έργων τούτων 
κατεστρεψεν ό χρόνος καϊ οί βραδύτερον τήν νήσον κυριεύσαντες Τοΰρκοι. 

Οτι ύπό τοιαύτας εύνοϊκάς συνθήκας ή διαμονή έν Χίω ήτο επιθυ-
μητή, τούτο είναι εύνόητον, ιδίως όταν λάβη τις ύπ' όψιν ότι τό έμπό-
ριον ήτο άκμαιότατον και ότι οί κάτοικοι τής νήσου ανήρχοντο τότε εις 
πλέον τών 100 χιλιάδων ψυχάς. Ή Χίος είχε καταστή ό κυριώτερος 
εμπορικός λιμήν τών μερών εκείνων και ή πρός τήν μικράν Άσίαν εμπο-
ρική κίνησις ήτο ζωηρότατη. Ό Ιερώνυμος Ίουστινιάνης έν τή Ιστορία 
αύτοΰ άναφερει περίεργον κατάλογον τών κατά τούς χρόνους εκείνους 
εσόδων και εξόδων τής νήσου. Είσεπράττοντο κατ' έτος διά τών δώδεκα 

αρχόντων τής νήσου χρυσά δουκάτα 26,000 
Είσεπράττοντο έκ τής μαστίχης » » 30,000 
Και έκ τών τελωνείων » » 30,000 

86,000 

Οί μισθοί τών αρχόντων ήσαν Χρυσά δουκάτα 26,000 
Διά τόκους δαπανηθέντων χρημάτων ύπό τών 

Ίουστινιανών κατεβάλλοντο » » 20,000 
Διά τάς διαφόρους έπισκευάς κτλ » » 14,000 

60,000 

Τό περίσσευμα διενέμοντο οί Μαονείς μεταξύ των αναλόγως τών χρη-
μάτων, τά όποια έκαστος αυτών είχε καταβάλει πρός άνάκτησιν τής 
νήσου (έν έτει 1346). 

Πρό τής καταλήψεως τής Χίου ύπό τών Ίουστινιανών τά κυκλο-
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φοροΰντα έν αυτή νομίσματα ήσαν τά τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Οί 
Μαονεϊς άναλαβόντες τήν διοίκησιν έκοψαν ίδια νομίσματα, χρυσά, 
αργυρά και χαλκά 1 . Τά νομίσματα ταύτα έφερον άφ ' ενός μέν σταυρόν 
και περί αυτόν λατινικοϊς γράμμασι Conradus Rex Romanorum, 
έπί δέ τοΰ άλλου μέρους τό στέμμα τών Ίουστινιανών (φρούριον έκ 
τριών πύργων) και έσωθεν άετόν, πέριξ δέ τάς λέξεις - Civitas Chii. 
Ό Κονράδος ούτος είχε παραχωρήσει τό δικαίωμα τοΰ κόπτειν νομί-
σματα εις τούς Ίουστινιάνας τής Γενούης, οΐτινες μετεβίβασαν τούτο 
εις τούς έν Χίω ηγεμονεύοντας συμπολίτας αυτών. Εκτός τούτων έκο-
πτον οί Ίουστινιάναι και βενετικά χρυσά δουκάτα, έφ' ών έπεθετον τήν 
σφραγίδα τής Βενετικής Δημοκρατίας, και τοΰτο, διότι τά βενετικά δου-
κάτα ήσαν έκ καθαρωτέρου χρυσοΰ και προυτιμώντο ύπό τών έμπορων 
εις τάς συναλλαγάς των. Έκ τών χιακών νομισμάτων σώζονται πολλά 
έν τοίς διαφόροις τής Ευρώπης μουσείοις, είναι δέ άριστης τέχνης, διότι 
τό έν Χίω νομισματοκοπεϊον διεκρίνετο διά τήν επιμελή τών νομισμά-
των κοπήν. 

Έν τοσούτω χείμαρρος καταστροφής και πολιτικής άναστατώσεως 
έμυκάτο έκ τής Ασίας και ήπείλει νά παρασύρη πάν τό προστυχόν έν 
τώ φοβερώ αύτοΰ ρεύματι. Ό χείμαρρος ούτος ήσαν αί όρδαί τοΰ 
πολεμικοΰ σουλτάνου τών Τούρκων Μωάμεθ τοΰ Β' . Ό τόν θρόνον 
αύτοΰ αίσθανόμενος κλονούμενον αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Παλαιο-
λόγος μάτην προσεπάθησε ν' άντιστή κατά τοΰ όρμητικοΰ τούτου χειμάρ-
ρου, μάτην άπέστελλε πρεσβευτάς πρός τούς χριστιανούς ηγεμόνας τής 
δυτικής Ευρώπης ζητών βοήθειαν.'Ο Μωάμεθ, κυριεύσας πάσας τάς εις 
την πορείαν του εύρισκομένας πόλεις, έφθασε πρό τής Κωνσταντινουπό-
λεως, ήν και στενώς έπολιόρκησεν. Οί Χϊοι, ίδόντες τόν κίνδυνον, ον 
διέτρεχεν ού μόνον ή πρωτεύουσα, άλλά και αί νήσοι τοΰ Αιγαίου πελά-
γους, αϊτινες ήσαν εντελώς έκιεθειμε'ναι εις τήν διάκρισιν τών νικηφόρων 
εχθρών, απεφάσισαν ν' άποστείλωσιν εις τήν κινδυνεύουσαν πρωτεύουσαν 
τρόφιμα τινα, σϊτον, άλευρον, έλαιον και οινον, και κατώρθωσαν νά δια-
φύγωσι τά έν τώ Έλλησπόντω και τή Προποντίδι ευρισκόμενα 300 
τουρκικά πλοία, άλλ' ή βοήθεια αύτη, ασήμαντος άλλως, δέν κατώρθωσε 
ν' αναχαίτιση τήν τελευταίαν ήμέραν τού βυζαντιακοΰ Κράτους, τό 

Παύλου Λάμπρου «Τά νομίσματα τής Χίου». 
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όποιον έπεσεν εις χείρας τοΰ κατακτητοΰ (τώ 1453) όμοΰ μετά τοΰ 
ήρωικώς άμυνθέντος αυτοκράτορας του. 

Οί Ίουστινιάναι έν τή κρισίμω ταύτη στιγμή άπετάθησαν πρός τόν 
Πάπαν, παρακαλοΰντες αυτόν νά κηρύξη πόλεμον σταυροφορικόν κατά 
τών έχθρων τοΰ Σταύρου, καϊ ό Πάπας, συγκινηθείς έκ τών δεινοπαθη-
μάτων τών έν τή Ανατολή χριστιανών, απέστειλε δεκαέξ πλοία ύπό 
την διοίκησιν τοΰ καρδιναλίου Λουδοβίκου Σκαράμπα, Οστις προσορμη-
θείς είς τήν Χίον, συνεβούλευσε τούς κατοίκους νά μή πληρώσωσιν είς τόν 
σουλτάνον τόν ύποσχεθέντα φόρον έκ 30 χιλ. δουκάτων. Ά φ ' ού δ' Ομως 
ό επικουρικός ούτος στολίσκος άπέπλευσεν, οί Ίουστινιάναι, δικαίως 
φοβηθέντες, απεφάσισαν νά έμμείνωσιν είς τήν ύποσχεθεϊσαν πληρωμήν 
τοΰ φόρου. Και Ομως μεθ' δ'λας τάς είρηνικάς διαβεβαιώσεις, άς έλαβον, ό 
μετά τινα έτη άναβάς έπί τοΰ θρόνου σουλτάνος Σουλεϊμάν συνέλαβε τό 
σχέδιον νά καθυποτάξη τήν Χίον, τό μέν διότι ή νήσος αύτη εθεωρείτο 
ή πλουσιωτέρα πασών τών έν τώ Αίγαίω πελάγει νήσων, τό δέ διότι οί 
Ίουστινιάναι παρεϊχον άσυλον είς πάντας τούς χριστιανούς τών μερών 
εκείνων. Ή εκστρατεία απεφασίσθη καϊ ό έκ τριακοσίων πλοίων τουρ-
κικός στόλος ύπό τόν ναύαρχον Πιαλή πασάν ενεφανίσθη αίφνης πρό τής 
Χίου. Μάτην προσέφερον οί Ίουστινιάναι πολύτιμα δώρα είς τόν πασάν, 
μάτην έπεκαλέσθησαν τάς παλαιάς συνθήκας. Ουδέν ίσχυσε νά εξημέ-
ρωση τούς επιδρομείς. Ή πόλις έκυριεύθη άνευ αντιστάσεως καϊ 
τό κράτος τών Ίουστινιανών έλαβε τέλος, άφού ή εξουσία αύτών διε-
τηρήθη έν τή νήσω πλέον τών διακοσίων ετών. Μετά τήν άλωσιν οί 
Μαονείς διεσκορπίσθησαν τήδε κάκεϊσε, και πολλοί μέν μετεκομίσθησαν 
αιχμάλωτοι είς τήν Κωνσταντινούπολη, άλλοι κατέφυγον είς Γενούην, 
είς 'Ρώμην και είς τήν Σικελίαν, και ολίγοι μόνον έμειναν έν Χίω, 
έκλέξαντες ώς κατοικίαν των τό χωρίον Βολισσόν. 

I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1 

— * — 

Οπως δώση δέ μείζονα επισημότητα εις τήν έντονον ταύτην πρόσ-
κλησίν του, έγραψε τά έξής είς τόν συντάκτην τής Εφημερίδος 'Aθη-
νών, ύπό τήν αυτήν ήμερομηνίαν. 

Φίλε, χαίρετε. 

Λάβε αυτό τό γράμμα, τό όποιον σοΰ τό στέλλω μαζί διά νά τό 
δημοσίευσης είς τό πούπουλον2, διά νά έχουν τήν εϊδησιν όπου δ,τι 
κακόν τούς εύρη νά τό ήξεύρουν, άπό τρία ή τέσσαρα άτομα τής 
επαρχίας σας, όπου μοϋ βαστοΰν τά δίκαια μου καϊ έγώ είς κάθε και -
ρόν νά μήν έχω κανένα βάρος" και προσμένω άπόκρισιν κατά τήν διο-
ρίαν όπου γράφω είς τό γράμμα. 

» Ό φίλος σου 
» Οδυσσεύς 'Ανδρίτσου». 

Είς τήν έπιστολήν ταύτην απήντησαν οί Αθηναίοι μετά διπλωματι-
κής τέχνης ώς έξης-

Στρατηγέ Όδυσσευ, 

'Ελάβομεν τό άπό 13 Φεβρουαρίου γράμμα σου, διά τοΰ όποιου 
ζητείς άπό τήν πόλιν ταύτην τά άσπρα σου, μέ τά όποια ήγοράσθη 
σιτάρι πρός έφοδίασιν τοΰ φρουρίου, και τόν ίατρόν σου, τά όποια έάν 
δέν σοΰ δώσωμεν, μας φοβερίζεις νά καύσης τούς ελαιώνας καϊ τά 
σπαρτά μας. Δ ι ' αυτά και πρότερον σ' έγράψαμεν και τώρα σέ λέγο-
μεν δτι τό φρούριον είναι τής υπέρτατης ημών Διοικήσεως και ό ιατρός 
σου ευρίσκεται είς τό φρούριον ώς ιατρός τών φρουρών και ακολούθως 
είς δούλευσιν τής Διοικήσεως. Οθεν πρός τήν Σεβαστήν Διοίκησιν 

1 Συνέχεια" Ίδέ σελ. 646, 657 και 748 τοϋ έτους 1900 και 33 τοϋ τρέχοντος. 
' Υποθέτω πόπουλον (ϊταλ. ρορolo = λαός). Ό "Οδυσσεύς, ώς εϊπομεν, είς τήν αλληλογραφίαν του μετεχειρίζετο πλήν τών τουρκικών και πολλάς ίταλικάς λέςεις. 
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σ' έπαρακαλέσαμεν και σέ παρακαλοΰμεν να γράψης, και αύτη ώς 
δικαία και φιλόστοργος μήτηρ δέν καταδέχεται νά σ' άδικήση. Άλλά 
και ημείς αύτοι γράφομεν πρός αυτήν περί τοϋ ζητήματος σου και 
είμεθα ευέλπιδες νά είσακουσθώμεν και εις 20 ημέρας νά λάβης τό 
δίκαιον σου. Τούς ελαιώνας και τά σπαρτά μας δέν προσμένομεν νά 
ϊδωμεν καιόμενα άπό τόν στρατηγόν Όδυσσέα, άφοΰ δέν έπαθαν τοΰτο 
άπό τούς τοσάκις είσβαλόντας εις τήν γήν μας Τούρκους, τούς οποίους 
έως τώρα έπολέμησες διά τήν φύλαξιν και τούτων και πάσης τής ίδιο-
κτησίας τών Ελλήνων. 

Αθηναί 17 Φεβρουαρίου 1 8 2 5 . 
Οί Πρόκριτοι Α θ η ν ώ ν . 

Ά λ λ ' ό Όδυσσεύς είχε λάβει πλέον τήν άπόφασίν του και ηρχισε 
νά πραγματοποιή τάς άπειλάς του. Ηδη άπό τών μέσων Φεβρουαρίου 
προέβη εις τάς πρώτας έν Α τ τ ι κή εχθροπραξίας. Οί στρατιώταί του 
προήλασαν μέχρι Κουντούρων έν αρχή, είτα δέ άνατολικώτερον μέχρι 
Καλάμου, διαρπάζοντες ζώα και ποίμνια και λεηλατοΰντες τά χωρία. 
Οί χωρικοί έντρομοι ήρχισαν νά συρρέωσιν εις τήν πόλιν, εί και ό Όδυσ-
σεύς προσεπάθει νά τούς καθησύχαση, παραγγέλλων αύτοϊς ότι έπήρ-
χετο έχθρικώς μόνον κατά τών άδικούντων αυτόν Αθηναίων. Διεδίδετο 
οτι μεταξύ τών λεηλατούντων τήν Άττ ικήν στρατιωτών ήσαν και 
Τοΰρκοι, ένώ άφ' έτερου ειδήσεις ανησυχητικάι προήρχοντο έκ Βοιωτίας 
περί προελάσεως τών έν Φωκίδι εχθρικών στρατευμάτων. Επίσης διε-
δίδετο ότι καί έν Εύβοια οί στρατιώταί τοΰ Όδυσσέως συνέπραττον 
μετά τών Όθωμανών, έγραφε δέ Ό Φίλος τον Νόμου, ή έν Υδρα 
εκδιδομένη έφημερίς, εις τό φύλλον τής 23 Φεβρουαρίου 1825 Πλη-

ροφορούμεθα άξιωματικώς ότι περί τήν 16 έν σώμα τοϋ στρατοΰ τοΰ 
Όδυσσέως, συνοδευόμενον μέ Τούρκους τοΰ Όμέρ πασά, ύπήγαν εις 
Κούμην τής Εύβοιας, δπου πιάσαντες τεσσάρας τών προεστώτων, τούς 
έστειλαν εις τό φρούριον τής Εύριπου. Έκυρίευσαν τάς άποθήκας όλων 
τών ζωοτροφιών καί περί τά τεσσαράκοντα πλοιάρια ευρεθέντα συρ-
μένα εις τήν ξηράν, τά έκράτησαν. 'Επαπειλεϊ δέ προσέτι αυτός καί 
τάς πλησίον τής Εύβοιας κειμένας νήσους, Σκΰρον, Σκόπελον καί 
Σκ ίαθον. Τότε οί Αθηναίοι περίφοβοι έσπευσαν νά προσκαλέσωσι τόν 

Γκούραν, πρός ον ήδη καί πρότερον ειχε σταλή πρεσβεία έκ τών προ-
κρίτων τής πόλεως καί Οστις εύρίσκετο εις Κόρινθον, άποπερατώσας 
νικηφόρως την εναντίον τών Πελοποννησίων ανταρτών έκστρατείαν του, 
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καί ιδίως εναντίον τοΰ πλουσίου καί ίσχυροΰ Νοταρά τής Κορινθίας, τοϋ 
περίφημου 'Αρχοντοπουλου, ύποστηρίξαντος τούς δύο Ανδρέας, οϊτινες 
είχον άναγκασθή νά καταφύγωσιν εις Μεσολόγγιον. Εις τόν ίσχυρόν 
στρατηλάτην άφθόνως ήδη προσεφέρετο τό θυμίαμα τής κολακείας- επι-
κλήσεις καί εγκώμια παντοία άπηυθύνοντο πρός αυτόν παρά τών κατοί-
κων τών Αθηνών. Ούδ' οί έμμετροι ύμνοι έλειψαν, στιχουργός δέ τις 
τής εποχής εκείνης ονόματι Βονικλής. έγραψε πρός αυτόν πτωχό· 
προδρομικώς 

Ο στρατηγέ περίφημε και Γκούρα ήγαπημένε, . . . 
Σύ τρέχεις πάντα τά καλά και τά κακά έχθρεύεις, 
Πλούτη 'σάν αλλους καϊ άρπαγας ποτέ σου δέν γυρεύεις. 

Τή 4 Μαρτίου ό Γκούρας άφίκετο εις Αθήνας, γενόμενος δεκτός 
μετ' εκτάκτων τιμών. Οί πρόκριτοι καί ό λαός προϋπήντησαν αυτόν 
έξωθεν τής πόλεως έν έπευφημίαις, έκ δέ τοϋ φρουρίου έρρίφθησαν πρός 
τιμήν του δώδεκα κανονιοβολισμοί. Ό Γκούρας ειχε διορισθή παρά τής 
Κυβερνήσεως αρχιστράτηγος τής Ανατολικής Ελλάδος 1, συνέρρεον δέ 

' Ιδού τό έγγραφον τοϋ διορισμού σωζόμενον έν αντιγράφω εις τά αρχεία 
τής Ίστορκής καϊ Εθνολογικής "Εταιρίας (άριθ. 1596 — 149) τό παραθέτω ώς 
αξιανάγνωστον διά τάς περιεχομένας έν αύτω περί τοϋ Όδυσσέως φράσεις. 

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ 
» Τό Ύπουργεΐον του Πολέμου 

• Προς τον γενναιότατον στρατηγόν κύριον Ίωάννην Γκούραν, άρχηγύν του στρατοπέδου 
τον κατά την Άνατολικην Ελλάδα συγκροτηθέντος. 

Ή Σεβαστή Διοίκησις δι' επιταγής της ϋπ'αριθ. 3484 έδιώρισεν όπως συμ-
παραλαβών τούς στρατηγούς Στάθην Κατσικογιάννην καϊ Ν. Γριζιώτην μετά 
τών σύν αΰτοϊς αρχηγών τε καϊ στρατιωτών, μεταβή χωρίς τήν παραμικράν 
αναβολήν εις τήν Άνατολικην "Ελλάδα μέ όλους τούς ΰπό τήν άμεσον όδη-
γίαν σου στρατιώτας, όπου φθάσας θέλει τοποθετήσεις τάς στρατιωτικάς σου 

δυνάμεις Οθεν γνωρίσης αναγκαϊον πρός αντίκρουσιν τών εχθρών, δια νά 
ματαίωσης τους όλεθοίους σκοπούς αυτών τών έχθρων, όπου κατά τής έλευ-
θέρας Ανατολικής "Ελλάδος βουλεύονται, έπαγρυπνών διά τήν σωτηρίαν καϊ 
ασφάλειαν αυτής καϊ λαμβάνων τας τροφάς καϊ πολεμεφόδια άπό τόν διορι-
σθέντα φροντιστήν τής Διοικήσεως. 

Εκ τοϋ αντιγράφου τής διαταγής βλέπεις, Γενναιότατε, τά νέα σχέδια τών 
έχθρων καϊ τοϋ συμμάχου αυτών δειλοϋ καϊ απίστου Όδυσσέως. Οθεν καϊ 
δέν είναι αμφιβολία ότι θέλει διπλασιάσεις εις ταύτην τήν περιστασιν όλας σου 
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είς Άττ ικήν τά υπό τάς διαταγάς αύτοΰ τεθεντα στρατεύματα, τά προο-
ρισμένα όπως καταδιώξωσι τόν Όδυσσεα καϊ άποκρούσωσι τήν παρα-
σκευαζομένην έπίθεσιν τών Τούρκων, συγκεντρωθέντων ύπό τόν έκ 
Δίβρης Άμπάς πασάν. Έπί κεφαλής τών δυνάμεων τούτων, συμποσού-
μενων εις έξακισχιλίους άνδρας, ό Γκούρας έξεστράτευσε περί τά μέσα 
Μαρτίου, άγων μεθ' έαυτοΰ καϊ τόν διορισθέντα παρά τής Κυβερνήσεως 
έπαρχον Θηβών, Λεβαδείας καϊ Ταλαντίου Παναγιώτην Λοιδωρίκην. 

Ή εκστρατεία δέν διήρκησεν έπϊ πολύ. Ό Γκούρας ενήργησε μετά 
δραστηριότητος, εί καϊ στερούμενος τών επιτηδείων, άτινα δέν ήτο 
εύκολον νά πορισθή και νά διαθρέψη στρατόν σχετικώς πολυάριθμον έν 
χώρα δεδηωμένη έκ τών αλλεπαλλήλων εχθρικών επιδρομών. Μέ την 
συνήθη της άπρονοησίαν ή Κυβέρνησις άφήκε τό στράτευμα άνευ τροφί-
μων και ό Γκούρας έγραφε πρός αυτήν τραγικώς : Μάθετε, σεβαστοί 

καϊ χρήσιμοι του Εθνους Διοικηταί, Οτι οκτώ ημέρας οί ύπό τήν 
όδηγίαν μου ζώσι μέ λάχανα. Ά ν είς ταΰτα τά μέρη απαντάται κανείς 
άνθρωπος, αυτός ομοιάζει τούς νεκρούς τοΰ Αδου και όχι τούς ζών-
τας. Λάχανα μόνα χωρίς άρτυμήν είναι τών δυστυχών τούτων λειψά-
νων τής άνθρωπότητος ή δυστυχεστάτη τ ρ ο φ ή . Έν τούτοις έξέδοτο 

πάραυτα πρός τούς κατοίκους τών επαρχιών εκείνων εύγλωττον προκή-

τάς δυνάμεις και εμψυχώσεις τά γενναία Οπλα τής Διοικήσεως, τά όποια δεν 
είναι ή πρώτη φορά ποϋ έθριάμβευσαν εναντίον τών εχθρών και διά νά αίσθαν-
θούν και αυτοί οί ιδιοι οί εχθροί ότι ό αγορασθείς παρ' αυτών κακός αρχηγός 
δέν έστάθη ποτέ ανώτερος τών γενναίων στρατηγών Γκούρα, Κατσικογιάννη 
και λοιπών, γυμνώσατε τόν άχάριστον άπό τό λαμπρον ένδυμα τής δόξης 
όπου μέ τήν άνδρείαν σας και μέ τήν πρός τήν Διοίκησιν και Νόμους πίστιν 
σας και στρατιωτικούς αγώνας σας γυμνόν όντα τόν ένεδύσατε και φορέσατε το 
οί ίδιοι όμοΰ μέ τάς άλλας πολύτιμους στολάς τής ανδρείας σας, τής πίστεως 
σας, τής εύκλείας σας και λοιπών αξιόλογων προτερημάτων σας, διά ν' αξιω-
θήτε πρεπόντως τής αθανασίας, ώς οί ένδοξοι ημών πρόγονοι. 

Περιμένει δέ τό Ύπουργεΐον τοϋτο νά ίδεάζεται συνεχώς περί τών φρονίμων 
μέτρων όπού θέλετε λάβει εις ταύτην τήν έκστρατείαν και νά εύαγγελίζετε 
τάς έλπιζομένας σύν θεώ λαμπράς νίκας καϊ ανδραγαθήματα σας, διά νά τάς 
κοινοποιή εις τήν Διοίκησιν και εις τό Πανελλήνιον. "Εσο ύγιαίνων μετ' 
εύκλείας έπί έχθρων άνδριζόμενος. 

Έν Ναυπλίω τη21 Φεβρουαρίου 1 8 2 5 . 

Ό υπουργός τών πολεμικών 
Α. Παπαγεωργϊου· ( Α ν α γ ν ω σ τ α ρ ά ς ) . 
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ρυξιν, έξ ής καλόν κρίνω ν' αποσπάσω τάς έπομένας αξιοσημείωτους 
περιόδους, έν οίς άνυποκρίτως πλέον λαλεί όμοΰ μέ τήν ζέσιν τήν αληθή 
ή έπιτετηδευμένην τής φιλοπατρίας και τό άτομικόν αύτοΰ κατά τοΰ 
έχθροΰ του μίσος. 

Προς τους έγκατοίκους τών επαρχιών τής Ανατολικής Ελλάδος και τής νήσου Ευβοίας. 

Είναι είς τόν νουν όλωνών μας, αδελφοί όμοιοπαθείς, όσας συμφοράς 
έδοκιμάζαμεν εναντίον τής πονηράς και άγριας τών Τούρκων δεσπο-
τείας.'Ο κοινός πατέρας όλων τών ανθρώπων θεάς έφώτισε τό πλειό-
τερον μέρος τών ομογενών μας ν' αποφασίσουν και νά έπιχειρισθοϋν 
ν' αποτινάξουν τόν ζυγόν τοιαύτης δεσποτείας τυραννικωτάτης. Είς τό 
δικαιότατον κατά τοΰ άγριου μας τυράννου κίνημα όλης τής Ευρώπης 
οί φιλάνθρωποι ηγεμόνες έλαβον συμπάθιαν και τοΰ Χριστιανισμού αί 

εύχαί άνέβησαν έως είς τον θρόνον τοΰ Υψίστου, διά νά έπιτύχωμεν 
τά εθνικά μας δίκαια και νά γνωρισθώμεν έθνος ελεύθερον, άνεξάρτη-

τον άπό τοΰ άνομου Σουλτάνου τήν θέλησιν και έθνος μαχόμενον καϊ 
είς τά αίματα κυλιόμενον τών ίδιων μας συγγενών, διά τήν ύπεράσπι-
σιν αυτής τής ουρανίου ημών πίστεως, διά τήν στερέωσιν τής όποιας και 
αυτός ό υιός τοΰ θεοΰ έχυσεν ώς άνθρωπος τό πανάγιον αύτοΰ αίμα. 

Άλλ ' ευρέθησαν κατά δυστυχίαν μεταξύ ημών άνθρωποι άναίσθη-
τοι εις τόσας συμφοράς και αδικίας καθ' ημών, κωφοί είς φιλανθρώ-
πους επαίνους, συνειθισμένοι άπό τό Σχολεϊον τοΰ Σουλτάνου νά άδι-
κοΰν και νά βλέπουν είς όλας των τάς πράξεις τό ίδιον, άλλ' όχι τό 
κοινόν τοΰ "Εθνους συμφέρον, ώρμησαν άπό πέρυσι καϊ φέτος νά σβέ-
σουν αυτόν τόν λύχνον τής φωτιζούσης δλην τήν έλευθέραν Ελλάδα 
διοικήσεως και νά μας άφίσουν πάλιν είς τό φρικώδες τής τυραννίας 
σκότος, η είς τής αναρχίας τό σκοτεινόν βάραθρον νά μας κρημνίσουν. 
Έντρέπομαι ν' αναφέρω ονόματα τοιούτων ομογενών, τούς οποίους καϊ 
ή Ελλάς και ή Ευρώπη έθαύμασαν είς τούς παρελθόντας τεσσάρας τών 
αγώνων μας χρόνους. Έντρέπομαι τόσον περισσότερον ν' αναφέρω τά 
ονόματα των, άφοΰ και οδηγοί καϊ έμοΰ και τοΰ Εθνους έστάθησαν 
είς πολλάς και δεινάς τής Πατρίδος περιστάσεις. 

Εμεινε νά γνωρισθή και είς τούς Ελληνας και είς τήν φωτισμένην 
Εύρώπην ό μέγας Καταποντιστής Οδυσσεύς Άνδρίτσου ! Ούτος δέν 
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εύχαριστήθη ν' άποστατήση μόνον κατά της Σεβαστής τοϋ "Εθνους 
Διοικήσεως" άλλά διά στέφανον τών κακών του ένώθη μέ τους Τούρ- κους, έσυμφώνησε μαζί των πολλά κατά τής χριστιανικής ημών Πί-

στεως καί ΙΠατρίδος καί έβίασε νά προσκυνήσωσιν εις αυτούς αί έπαρ-

χίαι Θηβών, Λεβαδείας, Ταλαντίου καί πάσα ή νήσος τής Ευρίπου. 
Τό άπάνθρωπον καί άνάξιον εις όνομα Ελληνος τοΰτο παράδειγμα 
έφερεν εις άγανάκτησιν καί αυτήν τήν Διοίκησιν, ήτις μέ έξ χιλιάδες 
στρατεύματα απεφάσισε τήν έξόντωσιν τοΰ Τούρκο-Όδυσσέως, τών 
Τούρκων, όπου τόν ακολουθούν, καί τόν έξολοθρευμόν όλων εκείνων, 
όσοι ώς στρατιώταί συμπολεμοΰν μαζί των εναντίον τής Πατρίδος. 

Ή Ανατολική Ελλάς καί ή Εύβοια ήρημώθησαν, διότι ποτέ δέν 
ήθέλησεν ό είρημένος Τούρκο - Όδυσσέας νά άφίση τήν σκληρότητα 
τής ψυχής του καί νά εύσπλαγχνισθή τής πασχούσης άνθρωπότητος 

τάς συμφοράς. . . . Ακόμη λοιπόν μικροί καί μεγάλοι νά όπλισθήτε 
καί ενωμένοι μέ τά ύπό τήν όδηγίαν μου στρατεύματα τού Εθνους, 
νά έκδικηθήτε εναντίον τοΰ έξωλεστάτου τούτου Όδυσσέως καϊ τοΰ 
συμβούλου του μιαρωτάτου Άγγλου Τρελλώνη. 

Τη 16 Μαρτίου 1825. Έν Λεβαδεία. 
Ό Στρατηγός 

" Ιωάννης Γκούρας". 

Είναι Ομως περίεργον Οτι, ένώ έν τή έπισήμω αύτοΰ προκηρύξει τηρεί 
τοιαύτην γλώσσαν ό αρχιστράτηγος, ιδιαιτέρως έπεδείκνυε, πιθανώς έκ 
δολίας προαιρέσεως, αισθήματα πραότερα καί μετήρχετο ύφος όπωσοΰν 
εύλαβέστερον πρός τόν πρώην άρχηγόν του. Μεταξύ τών ύπό τόν Όδυσ-
σέα ανδρών εύρίσκοντο καί δύο αδελφοί του ετεροθαλείς, διότι ή χήρα 
τοΰ Ανδρούτσου, είχε συνέλθει έν Πρεβέζη εις δεύτερον γάμον, νυμφευ-
θεϊσα τόν Φίλιππον Καμένον, έξ ού απέκτησε τρία μέν άρρενα τέκνα, 
τόν Ίωάννην, τόν Εΰαγγέλην, τόν Πάνον, και δύο θήλεα, τήν Ταρ-
σίτζαν καϊ τήν Άγγελικήν ' . Έ κ τών αρρένων ά πρώτος καί ό τρίτος, 
όστις ήτο μειράκιον, έμενον μετά τοΰ Όδυσσέως, ό δέ δευτερότοκος 
Ευάγγελος υπηρετεί ώς αξιωματικός ύπό τόν Γκούραν, έκστρατεύσας 
κατά τοΰ ιδίου αδελφού καί δούς εις τούς διώκτας τοΰ Όδυσσέως άφορ-

1 Η νεωτάτη αύτη όμομήτριος αδελφή τοϋ Όδυσσεως, ή επιλεγόμενη Κόρη. 
ένυμφεύθη έν Παξοις τόν Μϊρκον Βελλιανίτην. 
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μήν όπως τόν έγκωμιάσωσι δημοσία διά τήν σπαρτιατικήν του διαγω-
γήν ' . Προς τόν πρεσβύτερον έκ των αδελφών τούτων Γιαννάκην, Φιλιπ-
πίδην 2 δέ τό έπώνυμον, έγραψεν έπιστολήν λίαν δελεαστικήν, ήτις φαί-
νεται συνετέλεσεν εις τά έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα, ειχε δέ ώς έξης : 

Καπετάν Γιαννάκη, σε ασπάζομαι άδελφικώς. 

Είδα τό γράμμα σου, όπου γράφεις έδώ διά ένα τουφέκι, καί έχά-
ρηκα διά τήν ύγείαν σου. Σού φανερώνω δτι τό κάμωμα τού άδελφοΰ 

σου Όδυσσέως μέ τούς Τούρκους έτάραξε τήν Σεβ. Διοίκησιν καί 
άποφάσισεν έξ χιλιάδας στρατεύματα ύπό τήν όδηγίαν μου διά νά 
βάλω εις πράξιν τήν άπόφασιν τού Εθνους. 

Τί σκοπόν βαστά ό Καπετάνος δέν ήξεύρω ακόμη' μόνον τόν σκο-
πόν τών επαρχιών τούτων γνωρίζω καί τήν άπόφασιν τών στρατιω-
τών, όπου είνε μαζί του, τήν είδα μέ τά μάτια μου. 

Ό κόσμος τούτων τών επαρχιών Τοΰρκοι δέν θέλουν νά γενοΰν.Ό 
Τρίτζουλας, ο Γιάννης Παπάς Στεβενικιώτης, ό Μαργετίνης, ό Γιάν-
νης Παπάς άπό Ζαγορά και άλλοι πολλοί, βλέποντες ότι ό Όδυσσεύς 
έτούρκισεν, ήλθον έδώ καί άνταμώθησαν μέ τά ύπό τήν όδηγίαν μου 
στρατεύματα τής Σεβ. Διοικήσεως, τούς όποιους θέλει τιμήσει ή Πατρίς. 

Πολλοί ολίγοι ακόμη μένουν κοντά του - σήμερον αύριον τόν άφίνουν 
καί αυτοί μέσα εις τόν κάμπον, μέσα εις τάς άγκάλας τών Τούρκων, 
καί τόν πηγαίνουν εις τήν Κωνσταντινούπολη, πεσκέσι τοΰ Σουλτάνου. 

Αδελφέ, "Ελληνες Τοΰρκοι πλέον δέν γίνονται. Όχι. Τοΰ Όδυσ-
σέως τά ελαττώματα υποφέρονται διότι όλοι μας, ποίος πολύ, ποίος 

1 Οΰχ ήττον έγένοντο πρός τόν Γκούραν εισηγήσεις και καταμηνύσεις πεοί 
τής ανειλικρίνειας τής πρός αυτόν πίστεως τών αδελφών τοϋ Όδυσσέως. Ό 'Αδάμ 
Λούχας έγραφε πρός αυτόν τη 9 Ιουνίου ( όρα Αρχ. Ιστορίας και 'Εθνολ. 
Εταιρείας αρ. 1597—194).Δέν ημπορώ νά πιστεύσω ότι παραδίδεσαι απλώς 
καί ώς έτυχεν εις τήν φιλίαν εκάστου- μολοντοϋτο έχω χρέος καϊ φιλικόν καϊ 
πατριωτικόν νά σέ ειδοποιήσω οσα μανθάνω. "Ηξευρε, φίλε, ότι οι αδελφοί τοϋ 
Οδυσσέως Ευάγγελος καϊ Πάνος, όμόφρονες πάντοτε τού αδελφοϋ των, έχουν 

συνωμοσίαν κατά σοϋ καϊ ότι ή προσκόλλησις τοϋ Ευαγγέλου σιμά σου δέν ήτο 
αλλο ειμή πρόσχημα, διά νά συνήθη νά σοϋ αποσκιρτήση τούς στρατιώτας. 
Τοϋτο δέν ήξεύρω άν ό θάνατος εκείνου θα τό αύξηση ή όλιγοστεύση ώς τόσον 
σΰ ποέπει ν' άνοιξης τά μάτια σου και νά είσαι προφυλαγμένος . 

2 Ό Γιαννάκης έφονεύθη κατά τήν καταστρεπτικήν έν 'Αναλάτω ητταν, όπου 
έπεσε τό άνθος τών "Ελλήνον αρχηγών. 
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ολίγον, σφάλλομεν. Αυτό Ομως, τό νά γενή Τούρκος και μαζί μέ αυτούς 
νά έκστρατεύη είς ελευθέρας τής Ελλάδος επαρχίας είναι πράγμα, όπου 
όστις έχει ρανίδα χριστιανικού και ελληνικού αίματος είς τήν καρδίαν 
του δέν τό υποφέρει. Πρόσμενε νά ίδής και ν'ακούσης γενικήν λιπο-
ταξίαν καϊ φυγήν όλων εκείνων, όπου ευρίσκονται μαζί μέ τόν Όδυσ-
σέα. "Ισως μείνη μαζί του μόνος ό Τουρκοτρελλώνης. 

Σέ συμβουλεύω λοιπόν άμα λάβης τό γράμμα μου νά κίνησης νά 
έλθης έδώ. Σέ αγαπώ ώς άδελφόν, βλέπω τόν κίνδυνον, όπου ευρίσκε-
σαι, γνωρίζω ποιά ατιμία σέ περιμένει καϊ διά τοΰτο σοΰ λέγω νά 
άποχωρισθής άπό Τουρκόφρονας και Τουρκολάτρας. 

Τό γράμμα μου έτοΰτο δέν σοΰ τό στέλνω κρυφά. Στείλε το νά τό 
ίδή και ό Οδυσσεύς τό τυπώνω νά τό ίδή και όλος ό κόσμος, διά νά 
πληροφορηθή καθένας ότι έγώ δέν αλησμόνησα τήν φιλίαν τής φαμε-
λίας σας και επιθυμώ νά μή σβύση μέ την κατάλυσιν τοΰ Όδυσσέως. 

Ή Διοίκησις, άφοΰ ίδή τό φέρσιμόν σου, σέ υπόσχομαι ότι θά σέ 
τίμηση και θά σοΰ δώση τόν τόπον τοΰ άδελφοΰ σου Όδυσσέως. 

Ό αύτάδελφός σου Ευάγγελος ώς αξιωματικός τής Σεβ. Διοικήσεως 
μέ 150 στρατιώτας έφθασεν είς τό χωρίον Στεβενίκον. Περισσότερον 
δέν σέ λέγω, άλλά επιθυμώ νά σοΰ κάμω καλόν τώρα, όπου μοΰ είναι 
συγχωρημένον διότι, άν περάσουν ήμέραι, δέν έχω πλέον τήν πληρε-
ξουσιοτητα νά φερθώ μαζί σου ώς ανωτέρω σοΰ υπόσχομαι καϊ εύχο-
μαι νά σέ απολαύσω έν υγεία. 

17 Μαρτίου 1825. Λεβαδεία. 
Ό Στρατηγός 

«Ιωάννης Γκουρας». 

Είναι άξιοπερίεργον ότι, ένώ ό Γκούρας τοιαύτην ανέπτυξε δραστηριό-
τητα και ένέργειαν έρρωμένην κατά τήν περίστασιν ταύτην, ό αντίπα-
λος του απεναντίας έδειξε νωθρότητα καϊ άδράνειαν παράδοξον. Ό 
Οδυσσεύς έφάνη άτολμος, άμφιρρέπων, αναποφάσιστος, ώς έάν έν τή 

ψυχή αύτοΰ έπάλαιεν ή ιδέα τοΰ καθήκοντος πρός τό άγριον πάθος τής 
έκδικήσεως. Αί κινήσεις αύτοΰ ήλεγχον δισταγμόν και άποθάρρυνσιν, 
διά τοΰτο δέ και ό άγων δέν παρετάθη έπϊ πολύ. Κατά τον Τρικούπην, 
τά πράγματα συνέβησαν ώς έξης. Στρατοπεδευμένος παρά τήν Χαιρώ-
νειαν ό Όδυσσεύς μετά 600 Χριστιανών και 400 συμμάχων Τούρκων, 
δέν ύπέμεινε τον έπερχόμενον κατ ' αύτοΰ Γκούραν, άλλά φυγών διά 
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νυκτός απεσύρθη είς Λιβανάταις 1 , τήν πάτριον αύτοΰ παραθαλάσσιον 
τής Λοκρίδος κώμην. Οί ενάντιοι, ένισχυθέντες διά τής προσελεύσεως 
τών ύπό τόν Κριεζώτην, 'Ρούκην και άλλους οπλαρχηγούς ταγμάτων, 
προυχώρησαν και έπολιόρκησαν τόν Όδυσσεα εντός τής μονής Βελιβοΰ, 
ένθα είχε κλεισθή μετά τών ύπ' αυτόν ανδρών και τίνων Τούρκων άλλ' 
οί έν Λιβανάταις μένοντες Τοΰρκοι προσδραμόντες, διέλυσαν τήν πολιορ-
κίαν και άπελευθερώσαντες τόν Όδυσσεα, άπεσύρθησαν μετ' αύτοΰ είς 
Λιβανάτας. "Επειτα ομως και πάλιν οί "Ελληνες έπολιόρκησαν τήν 
μονήν καϊ ήνάγκασαν τούς έν αυτή έναπολειφθέντας 70 άνδρας τοΰ 
Όδυσσέως νά παραδοθώσι δι' έλλειψιν τροφών. Μεταξύ τούτων ήτο καϊ 
ό Γιαννάκης, ό προμνημονευθείς αδελφός τοΰ Όδυσσέως, όν ό Γκούρας 
ήλευθέρωσε και έπεμψεν είς τό τουρκικόν στρατόπεδον, όπως παραίνεση 
τόν άδελφόν του νά έγκαταλίπη τήν εναγή συμμαχίαν και νά έπανέλθη 
είς τό πρός τήν πατρίδα καθήκον. 'Εν τοσούτω μετά τήν άλωσιν τής 
μονής Βελιβοΰ τά ύπό τόν Γκούραν στρατεύματα έπολιόρκησαν τούς 
Λιβανάτας, δώδεκα δέ πλοιάρια ελληνικά διετήρουν τόν άπό τής θαλάσ-
σης άποκλεισμόν. 

Τά γεγονότα ταΰτα ανέφερε διαδοχικώς είς τήν Κυβέρνησιν διά δια-
φόρων εκθέσεων αύτοΰ ό Γκούρας μετά πολλοΰ στόμφου και μετά μεγά-
λων κομπασμών. Τά στρατεύματα τοΰ Όδυσσέως έφευγον, κατά τό 
λέγειν του ώς αστραπή πρό τών κυβερνητικών στρατευμάτων, άτινα 
έκυρίευσαν τά ύπό τών φυγάδων διαρπαγέντα έν Α τ τ ι κ ή και καταλει-
φθέντα κτήνη. Τήν πρώτην συμπλοκήν του συμβάσαν τή 31 Μαρτίου, 
καθ' ήν συνέπιπτε τό Αγιον Πάσχα, αναφερών ώς γενομένην εναντίον 
τών «άνταρτοτουρκικών στρατευμάτων» επάγεται ότι η άνάστασις 

τοΰ Χρίστου έστάθη άνάστασις τοΰ πλειοτέρου μέρους τής Ελλάδος 
καϊ σωτηρία βέβαιοι ότι είχε σταλή έκ Λαμίας (Ζητουνίου) βοήθεια 

ιππική και πεζή τών έχθρων, άλλ' ότι μεθ' όλα ταΰτα οί εχθροί ή τ τή -

' Περί τής φυγής ταύτης έγραφεν ό Γκούρας προς τήν Κυβέρνησιν Ό 
Όδυσσεύς, ενωθείς μέ 400 ιππείς Τούρκους έλθόντας από Εΰριπον, έπέρασεν άπό 
Λεβαδείαν πριν έκεϊ φθάσω έγώ και έστρατοπέδευσα περί τήν Χαιρώνειαν. 'Ενω 
τήν 17 ήλπιζεν οί Ελληνες οί μετ' έμοϋ νά συγκροτήσουν μάχην υπέρ πίστεως 
και υπέρ τής αναστάσεως τής Ελλάδος εναντίον τοΰ Τουρκόφρονος Οδυσσέως 
εις τον ίδιον τόπον, όπου ό Μακεδών Φίλιππος ένέκρωσε τήν έλευθεοίαν τών 
προγόνων μας, έφυγον ύπ' ούδενός διωκόμενοι διά νυκτός οί έναντίοι και έφθα-
σαν εις τά παραθαλάσσια τής επαρχίας Ταλαντίου τήν αυτήν ήμέραν. 
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θησαν μετα ζημίας, ένώ έκ τών ύπ' αυτόν τίνες μόνον άνδρες έτραυμα-

τίσθησαν. Περί τοΰ "Οδυσσέως δέ γράφει τ ά επόμενα. Ή φυγή των 

η έστάθη αισχρά μαζί μέ τόν Τουρκοδυσσέα. Τοΰ τελευταίου τούτου τ ά 

σχέδια είναι φρικτά, ή αλληλογραφία του γ ίνεται κατευθείαν μαζί μέ 
τους περί τήν Καθέδραν τοΰ Δεσπότου τοϋ Βυζαντίου καί μέ τόν 

Πατριάρχην τής Κωνσταντινουπόλεως. Ολοι οί πρόκριτοι τήν σήμε-

ρον Μουσουλμάνοι αυτόν γνωρίζουν τήν σήμερον διά σωτήρα τής 

Τουρκικής Επικρατε ίας . Ά λ λ ά καί παρ' ολίγον έγένετο θΰμα καί 

ούτος σήμερον εις τήν δικαίαν άγανάκτησιν τών Ελλήνων, φεύγων 

άτίμως μαζί μέ τούς Τούρκους, κυλούμενος καί κρημνιζόμενος άπό 

τρομερούς βράχους, νά φυλάξη τήν μιαράν του ψυχήν, διά νά τήν 

παραδώση εις τ ά τρομερώτατα βασανιστήρια, όσα εναντίον του προε-

τοιμάζει ό αποδίδων άντί τοΰ μάννα χολήν άγνώμων Τούρκος εις 
Οσους πιστά τόν δ ο υ λ ε ύ ο υ ν . Τήν νέαν ταύτην κατηγορίαν κατά τοΰ Οδυσσέως ότ ι συνενοεϊτο άπ' ευθείας μετά τής κεντρικής έν Κωνσταν

τινουπόλει οθωμανικής Κυβερνήσεως καί δή καί μετά τού Πατριάρχου 

εξυπηρετούντος τ ά σχέδια τοΰ Σουλτάνου καί ένεργοΰντος πρός κ α τ ά -

πνιξιν της έν Ελλάδ ι επαναστάσεως, πρώτην φοράν άκούομεν. Φαίνε-

τ α ι δέ ότ ι τούτο ένόει ό Γκούρας οτε άναγγέλλων τήν παράδοσιν τοϋ 

Όδυσσέως πρός τήν Κυβέρνησιν, έγραφε Δ ιά τήν νίκην ταύτην πρέπει 

ή Διοίκησις νά πανηγυρίση επειδή τά οσα αυτός με δλην τήν Τουρκίαν 
έκαμε σχέδια ήτον όλέθρια διά τήν'Ελλάδα ολην και με δνσκολίαν μεγι-
στην άπαντώμενα και αντικρουόμενα. Ά λ λ ά περί τών σχεδίων τούτων 

έτερα μαρτυρία ιστορική, πλήν τής όλως διόλου άσαφοΰς καί ανυποστή-

ρικτου ταύτης, δεν υπάρχει. Όθεν αποβλέποντες εις τήν γνωστήν καί 

άπροκάλυπτον έμπάθειαν τοΰ Γκούρα, δυνάμεθα έν πάση ευσυνειδησία 

1 Τήν αυτήν κατηγορίαν έπι άνανδρία αποδίδει εις τόν Όδυσσέα καϊ ό 
αμείλικτος Σουρμελής γράφων έπϊ λέξει εις την Ιστορίαν του (σελ. 40) περί 
τής άποτυχούσης αύτοΰ έν ετει 1823 εκστρατε ίας .Ό νέος αρχιστράτηγος 

απαντηθείς μέ τόν έχθρόν εις Βελίτσαν (χωρίον τής Βοιωτίας), οταν, άναγκα-
ζόμενος νά συνάψη μάχην, τρέπεται εις φυγήν, πρώτος αντός τρέχων οσον 

τάχιστα διά τής ώκνποδίας αυτου (ήν γάο ώκυποδέστατος των Ελλήνων, ύπερ-
τρέχων και τόν άριστον ϊππον) τό δέ στράτευμα ακολουθούν τά ίχνη τοϋ 
αρχηγοϋ, μόλις μετά δύο ημέρας ηδυνήθη νά τόν εϋρη εις τά βουνά και 
δάση. Είναι αί μόναι ΰπάρχουσαι περί τού πράγματος μαρτυρίαι, άμοότεραι 
όμως προερχόμεναι έκ πηγής πολύ υπόπτου. 
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νά θεωρήσωμεν αυτήν άβάσιμον. Άλλως τε ό κατ' έκείνην τήν έποχήν 
πατριαρχεύων Χρύσανθος, ό διαδεξάμενος τόν Πελοποννήσιον Άνθιμον 
τον Γ' έξορισθέντα, ήτο άνήρ, κατά τήν όμολογίαν τών συγχρόνων, 
έλλόγιμος καί φιλότιμος καί δραστήριος καί τής Ελληνικής παιδείας 
καί ελευθερίας εραστής, επομένως ήκιστα ικανός νά έπιχειρή τοιαύτας 
στυγεράς σκευωρίας πρός καθυποδούλωσιν τοΰ Γένους. 

Περί τής δευτέρας αποτελεσματικής παρά τούς Λιβανάτας μάχης 
καί τής έν γένει αυτόθι πολεμικής ενεργείας υπάρχει ή επομένη έκθεσις 
τοϋ Γκούρα, περιέχουσα λίαν περιέργους λεπτομέρειας, έξ ών αξιο-
σημείωτος είναι ή περί τής ατομικής δειλίας τοΰ Όδυσσέως κατά τήν 
φυγήν κατηγορία, ήν διά δευτέραν φοράν εκτοξεύει κατ' αυτού ό αδυ-
σώπητος εχθρός του 

Τήν 27 Μαρτίου έδιώρισα τόν στρατηγόν Γριζιώτην νά πλησίαση 
εις μίαν ράχην μακράν τοΰ έχθρικοΰ στρατοπέδου ώραν μίαν καί νά 
κατασκευάση έκεϊ όχυρώματα, όνομαζομένην ό Προφήτης Ηλίας. 
Τήν έσπέραν τής 28 ήλθον καϊ έγώ αύτοΰ, τήν δέ 30 διετάχθη ό 
αντιστράτηγος Ρούκης μέ περίπου 800 νά οχυρωθή εις ένα λόφον 
εύρισκόμενον υπεράνω τοΰ μοναστηρίου Βελιβοΰ, κυριευμένου τότε άπό 

τούς Τουρκαντάρτας καί απέχοντα άπό τό στρατόπεδόν τους ώραν 

μισήν. Τήν αυτήν ήμέραν ό Όδυσσεύς ηθέλησε νά όμιλήση μαζί μου, 
τοΰ άπεκρίθην ότι δέν μοΰ είναι συγχωρημένον άπό τήν Διοίκησιν νά 
συνομιλώ μόνος χωρίς τούς άλλους οπλαρχηγούς. Ηλθε λοιπόν τήν 
αυτήν έσπέραν έκεϊ. Διά νυκτός έπολιορκήθη άπό μέρος ανθρώπων 
Γριζιώτη καί άπό αυτόν τόν ίδιον Ρούκην τό μοναστήριον, ό'ντος μέσα 
τοΰ Όδυσσέως μέ περίπου 100 καί μέ δύο του αδέλφια. 

Τήν 31 τοΰ μηνός ή μάχη άρχισεν εις τό μοναστήριον πολλά ταχύ. 
Εις δύο διηρέθησαν οί εις Λιβανάταις εχθροί, διότι εις δύο θέσεις καί 

ήμεϊς ήμεθα ώχυρωμένοι. Τό μέν πρώτον αυτών σώμα ώρμησε πεζόν 
καϊ ίππικόν εις τό Μοναστήριον. Οί έκεϊ πολιορκοΰντες ιδικοί μας, 

βλέποντες αδύνατον τήν θέσιν των άπεσύρθησαν καί οί μέν περί τόν 
Ρούκην είσηλθον εις τά υπέρ αυτό όχυρώματα, οί δέ τοΰ Γριζιώτου 
καί τίνες τοΰ Χαλμούκη έπαραμέρισαν. 

Άφοΰ οί Τοΰρκοι έμβήκαν εις τό Μοναστήριον, απεφάσισαν νά 
εφορμήσουν εις τά όχυρώματα τοΰ 'Ρούκη.Η πρώτη όρμή των έγεινε 
μέ καρδίαν ουχί εύκαταφρόνητον άπό μέρους τών Τούρκων, στρατη-
γοϋντος αυτούς τοΰ προδότου Όδυσσέως. Οι ημέτεροι άντέκρουσαν 
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αυτούς μέ άνδρείαν καϊ ή μάχη έπροχώρει τακτικά άπό αμφότερα τά 
μέρη. Οί άπό μέρος του Προφήτου Ηλία μέ τόν Γριζιώτην άναχω-
ρήσαντες πρός βοήθειαν τών υπέρ τό Μοναστήριον ημετέρων, ήθέλη-
σαν, πριν έκεϊ φθάσουν, νά δοκιμάσουν ένα βίαιον κίνημα κατά τοϋ 
ιππικού, τό όποιον έπαρετήρει τά κινήματα τοϋ ημετέρου σώματος, 
περϊ τήν αυτήν έκκλησίαν τοποθετημένον, άπό τό όποιον έγώ δέν 
άπεμακρυνόμην. Τό τολμηρόν τοΰτο κατά τοΰ ίππικοΰ είς άνοικτήν 
πεδιάδα κίνημα μ' έτρόμαξε κατ΄ αρχάς άλλ' είς τέλος έτράπησαν οί 
ιππείς είς φυγήν, μή ύπομείναντες τήν άρμήν τών Ελλήνων, και 
έπλησίασαν εις τό γενικόν τους τοποθέτημα, τούς Λιβανάταις, μακράν 
τής θαλάσσης έν τέταρτον τής ώρας απέχοντες. 

Έξακολουθήσας έπειτα τήν οποίαν προέλαβε διαταγήν ό Γριζιώτης, 
έχώρει πρός τόν 'Ρούκην, συνοδευόμενος άπό τόν Χαλμούκην. Αμα 
ή τοιαύτη βοήθεια έφθασεν έκεϊ καϊ ένομίσθη κατ ' αρχάς άπό τούς 
ιδικούς μας τουρκική, τό όποιον έφερεν εμπόδια πολλά οί εχθροί, 
γνωρίσαντες τό αληθές, έτσακίσθησαν ώρμησαν κατ ' αύτών οί περί 
τόν 'Ρούκην, Γριζιώτην καϊ Χαλμούκην ή φυγή γενική πεζών και 
ιππέων άτακτων και διασκορπισμένων κατερχομένων άπό βουνά, 
βράχους και κρημνούς, σφαζομένων άπό τούς Ελληνας, έστάθη άπα-
ραδειγμάτιστος- και παρ' ολίγον έξεσφάίσθη και ό προδότης τής 
Πατρίδος Όδυοαευς Άνδρίτσου φευγων και διωκόμενος άπό Χρι-
στιανούς' άν έν πυκνότατον δάσος, κατάφυτον άπό σχοϊνα, δέ ύπέκρυ-
πτεν αυτούς όλους κρημνιζομένους και φεύγοντας άτίμως, ψυχή 
δέν έγλύτωνε. 

Διασκορπισθέντες οί έχθροι είς τοιοΰτον τρόπον, έφθασαν, όσοι έγλύ-
τωσαν άπό τήν θεοκατασκεύαστον (!) τών Ελλήνων μάχαιραν, είς τό 
γενικόν αύτών στρατόπεδον πληγωμένοι καϊ ξεσχισμένοι και άπό τόν 
πανικόν φόβον νεκροί άταφοι, μή δυνηθέντες νά έπάρωσιν άπό τό 
Μοναστήριον Βέλιβον μήτε τόν Γιαννάκην, άδελφόν τοΰ προδότου, μέ 
τούς περί αυτόν 70 στρατιώτας. 'Έλαβον όμως μεθ' εαυτών τόν μέλ-
λοντα νά χρησιμεύση σφάγιον είς τήν οργην τοΰ Σουλτάνου ύπεύ-

' Είναι περίεργον ότι οΰ μόνον παρά τώ Γκούρα άλλά και παρά πασι τοις 
"Ελλησιν έπεχοάτει ακοάδαντος ή πεποίθησις περί τής μελλούσης παρασπονδίας 
τών Τούρκων πρός τόν Όδυσσέα, ένεκα τής εγνωσμένης αύτών δολιότητος και 
απιστίας - έκ τούτων δ' έπήγασαν, ώς φαίνεται και αί διάφοροι αναγραφείσαι και 
τότε και μεταγενέστερον φήμαι. Όλίγας ημέρας μετά τήν παράδοσιν τοϋ Όδυσ-

Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 89 

θυνον Όδυσσε'α, και ένα του άθώον άδελφόν χρονών 14, διά νά τόν 

δεικνύουν τρόπαιον τής νίκης των εναντίον μόνον τοΰ άπό Τούρκους 

καταγόμενου υίοΰ τοΰ Άνδρίτσου και μάρτυρα τής λαμπρας φθοράς 

των, όσην έδοκίμασαν μετά μίαν πεισματώδη μάχην 6 ωρών άπό τ ά 

νικηφόρα στρατεύματα τής Ελλην ι κής Διοικήσεως. 

Περί τό δειλινόν τής αυτής λαμπροφόρου ημέρας διά τούς Ελληνας 

καϊ πένθιμου διά τούς Τουρκαντάρτας, έδιώρισα νέαν πολιορκίαν τοϋ 

αύτοΰ Μοναστηρίου, διά νά υποχρεώσω έν πρώτοις αυτούς νά δοκι -

μάσουν καϊ τήν άκόλουθον ήμέραν τήν τύχην τ ω ν καϊ κατά δεύτερον 

λόγον νά βιάσω διά νά παραδοθούν οί περί τόν Γιαννάκην. Ά λ λ ' είς 

μάτην οί εχθροί έδοκίμασαν να τούς φέρουν ζωοτροφίας και πολεμε-

φόδια πρός τό εσπέρας· οί Ελληνες τούς έτσάκισαν και τούς τά 

επήραν και ταύτα. 

Ή μάχη έξανάρχισε περϊ τό Μοναστήριον τήν 1 Απριλίου τό πρωί-

άλλ' έως τό δειλινόν μήτε οί Τούρκοι έδοκίμασαν πλέον νά έλθουν είς 

βοήθειαν τών πολιορκουμενων, μήτε ό Τουρκοδυσσέας νά βοηθήση τόν 

άδελφόν του. Οθεν στενοχωρηθέντες, έπαραδόθησαν είς τάς χείρας 

τής Σεβ. Διοικήσεως οί κλεισμένοι, όπλαρχηγοΰντος τοΰ Γιαννάκη. 

σέως ή έν "Υδρα εκδιδομένη έφημερίς Φίλος τον Νόμον έγραφε- «Πανταχόθεν 
πλέον επιβεβαιώνεται ή εΐδησις Οτι ό Όδυσσεύς παρεδόθη είς χείρας τοΰ 
στρατηγού Ίω. Γκούρα. Είναι όμως πολλής περιέργειας άξιον τό συμβάν, έκ 
τοϋ όποιου έβιάσθη ν' αφίση τό μέρος τών Τούρκων. Ολαι αί ειδήσεις έκ τής 
Ανατολικής Ελλάδος συμφωνούν ότι, ένω ό στρατηγός Ίω. Γκούρας είχε τόν 
Όδυσσέα καταστενοχωρημένον εις τό Άταλάντιον, συνέλαβε καθ' όδόν ταχυ-
δρόμον Τούρκον, φέροντα άπό τήν Κωνσταντινούπολη φιρμάνι πρός τόν πασάν 
τής Εύρίπου, άπό τό όποιον έδιωρίζετο νά συλλαβή τόν Όδυσσέα και να τόν 
στείλη είς Κωνσταντινούπολη. Ό στρατηγός έκοινοποίησε τούτο είς τόν απο-
στάτην, όστις χωρίς αναβολήν καιρού παραιτήσας τους Τούρκους, προσεπεσεν 
είς αυτόν. Ή τοιαύτη φήμη ούδαμόθεν άλλοθεν έπιβεβαιούται- έάν ήτο 

αληθές, ό Γκούρας βεβαίως δέν θά έλειπε ν' ανακοίνωση αυτήν είς τήν Διοί-
κησιν διά τών εκθέσεων του. Ό Κουτσονίκας μόνον αναφέρει έτερον τι γεγονός 
όμοιαληθέστερον. Οι πολιορκηθέντες (έν Λιβανάταις) Οθωμανοί, γράφει, έλα-

βον ύποψίαν μήπως ό Όδυσσεΰς ήτο συνεννοημένος μετά τών Ελλήνων και 
ήθελε ν'άποσκιρτήση πρός αυτούς, διό και έσκέφθησαν νά τόν φονεύσωσι, φίλοι 
του δέ τίνες Αλβανοί άντέστησαν είς τούτο και ειδοποίησαν τόν Όδυσσια διά νά 
προφυλάττεται και μάλιστα τοϋ επέτρεψαν ν' αναχώρηση. Συνεννοηθείς λοιπόν 
μέ τους "Ελληνας αρχηγούς, έξηπάτησε τούς Οθωμανούς και άνεχώρησε 
μεταβάς είς τό στρατόπεδον τών Ελλήνων μετά διακοσίων οπαδών. 
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Άλλά διά σκοπούς της Πατρίδος εκρίθη καλόν ν'άφίσω τόν Γιαννάκην 
καί πολλούς τών περί αυτόν νά επιστρέψουν εις τό τουρκικόν στρατό-
πεδον. Οθεν παρακαλώ τήν Σεβ. Διοίκησιν νά έλθη αμέσως μια δια-
ταγή νά στρατολόγηση ό ρηθείς χιλίαρχος Γιαννάκης Φιλιππίδης 
στρατιώτας 120 καί νά μείνη ύπό τήν όδηγίαν μου, ώς τόν ύπεσχε-
θην καί μ' ύπεσχεθη. 

Χθες πρός τό εσπέρας οί περί τόν 'Ρούκην έπλησίασαν έως ένα τέταρ-
τον τής ώρας μακράν τών έχθρων, στρατοπεδεύσαντες, καί άν είχαμεν 
πτυάρια καί άξίνας ήθέλαμεν τούς πολιορκήσει, ιππείς όντας, εις αυτό 
τό εις τήν πεδιάδα στρατόπεδόν τους, άλλ' έως ταύτην τήν ώραν 
μήτε σαλεύουν. Φοβούμαι ότι θά αναχωρήσουν. Τόν Όδυσσέα, λυτόν 
ή δεμένον, θά πάρουν μαζί τους, νομίζω. Έδιώρισα τον μέν στρατη-
γόν Κατσικογιάννην νά πιάση τά στενά τοΰ χωρίου Μαρτίνου, διά νά 
μή επιστρέψουν εις Ευριπον τούς δέ Νάκον Πανουργιάν καί Γεωρ-
γάκην Δυοβουνιώτην νά πιάσουν τά Βασιλικά, διά νά μή φύγουν εις 
Ζητούνιον καί αποφύγουν τήν οργήν τών Ελλήνων. Ήμεϊς είμεθα 
έτοιμοι ν' άκολουθήσωμεν τά ίχνη των άλλά ψωμιά, φυσέκια καί 
φτυάρια τό γληγορώτερον, χωρίς νά λείψουν τά σιτηρέσια, άν θέλετε 
νά ίδήτε θαύματα. Ά ν πάλιν επιθυμητέ νά μένουν αί καλλίτεραι τής 
Ελλάδος έπαρχίαι ύπό τήν μάχαιραν τού Όδυσσέως καί τήν δεσπο-
τείαν τοΰ Σουλτάνου, αϊ τότε . . . 

"2 Απριλίου 1 8 2 5 , Ταλάντι". 

1 Ιδού αί απαντήσεις τής Κυβερνήσεως εις τάς εκθέσεις τοϋ Γκούρα 
(Άρχεϊον Ίστορ. και Έθνολ. Εταιρείας άριθ. 1596 —153, 157). 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τό Έκτελεστικόν Σώμα 

Πρός τόν γενναιότατον ατρατηγόν Ίωάννην Γκούραν 

Έλαβεν ή Διοίκησις τήν άπό 25 Μαρτίου άναφοράν σου, εις τήν οποίαν μέ 
άκραν της εΰχαρίστησιν παρετήρησε τά πρακτικά σου, άξια τών ευχών καί 
ελπίδων της. Επαινεί προ πάντων τήν δραστηοιότητα, με τήν οποίαν κατε-

δίωξες τον κακόβουλον προδότην τής πατρίδος, καί δέν αμφιβάλλει Οτι εντός 
ολίγου θέλεις ελευθερώσει τήν Ελλάδα άπό αυτό τό μιαρόν θηρίον καί εΰχο-
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'Εν τούτοις μεθ' δλην τήν μεγαλαυχίαν του ό Γκούρας κατέφευγε 
καί εις τούς διπλωματικούς δόλους, προσπαθών, ώς εϊδομεν, νά έπιτύχη 
τήν προσέλκυσιν τοΰ Όδυσσέως διά μέσου τοΰ άδελφοΰ του Γιαννάκη. 
Ίσχυσαν άρά γε αί άδελφικαί νουθεσίαι ή άφ' εαυτού ό Όδυσσεύς συνη-
σθάνθη, παρελθούσης τής πρώτης έξάψεως, τό σφάλμα του καί τό 
μέγεθος τής άτιμώσεως καί τής βαρυνούσης τό όνομα του αισχύνης Τό 
δεύτερον είναι τό πιθανωτερον και τό φυσικώτερον. Η φλογερά αυτού 
ψυχή ήσθάνθη τήν συντριβήν τοΰ Κοριολάνου καί τήν μεταμέλειαν τοΰ 
Θεμιστοκλέους. Άλλως τε τά σπέρματα τής μετανοίας ένυπήρχον ήδη 
έν αυτή καί μάλιστα, εάν πιστεύσωμεν τόν συνήγορόν του Παπαδόπουλον, 
ά πολυμήχανος αυτού νους έσκέφθη νά έξαγνίση τήν έπονείδιστον πραξιν 
του διά λαμπρας πρός τήν πατρίδα έκδουλεύσεως. Συνέλαβε δηλαδή τό 
σχέδιον, όπως, επωφελούμενος τής πρός αυτόν εμπιστοσύνης τών Τούρ-
κων, είσαγάγη εις τό φρούριον Καραμπαμπά τής Χαλκίδος μέρος τών 

λώτερα ακολούθως θέλεις ματακίωσει τά κατ' εκείνα τά μέρη προσδοκώμενα κινήματα τών έχθρων. 

'Εν Νανπλΐω τή 3 Απριλίου 1 8 2 5 . 
Ό Αντιπρόεδρος 

Γκίκας Μποτασής 
Αναγνώστης Σπηλιωτάκης, 

Π. Μαυρομιχάλης, Ό προσωρ. Γενικός Γραμματεύς 
Ίω. Κωλέττης. Δ. Χρηστίδης. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Τό Έκτελεστικόν Σώμα 

Πρός τόν γενναιότατον στρατηγόν Ίωάννην Γκούραν. 

Ελήφθη ή από 2 τοϋ παρόντος αναφορά σου καί μέ εΰχαρίστησιν της παρε-
τήρησεν ή Διοίκησις τά έν αύτη σημειούμενα. Δέν είναι βέβαια καμμία άμφι-
βολία ότι ή ευχή τής Πατοίδος διευθύνει τά ελληνικά ποάγματα μολον τοϋτο 
ή Διοίκησις δέν δύναται νά μή σας αποδώση τόν δίκαιον επαινον διά τήν 
οποίαν κατά τοϋ μιαροϋ κατώρθωσες νίκην. Ό κακούργος ούτος, και άν απο-

φυγη τήν από μέρους τού "Εθνους του δικαίαν έκδίκησιν, δέν θέλει αργήσει 
όμως νά λάβη τά έπιχειρα τής κακίας του άπό τόν Σουλτάνον, ό όποιος, αν 
τούς ομοεθνείς του καϊ δουλεύοντας μέ άφοσίωσιν καϊ ώφελοϋντας αυτόν αντι-
βραβεύη συνήθως μέ τόν φόνον, ποία είδη βασάνων και στρεβλώσεων θέλει 
έπιδαψιλεύσει εις αυτόν ; ' Α λ λ ' έως νά λάβη ούτος τά έπιχειρα τής προδοσίας 
του, είναι ανάγκη νά γίνη φροντίς ώστε νά μή δυνηθή νά βλάψη το έθνος μας 
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ύπ' αυτόν άπομεινάντων ανδρών, οϊτινες επρόκειτο τήν νύκτα νά δολο-
φονήσωσι τούς κοιμωμένους Τούρκους φρουρούς καϊ νά παραδώσωσι τό 
φρούριον εις τόν Όδυσσεα, προσερχόμενον έξωθεν μετά τών λοιπών 
στρατιωτών του, άλλ' ό Όμέρ πάσας τής Καρύστου ύποπτεύσας τόν 
δόλον, απέκρουσε τήν πρότασιν. Ή τοιαύτη δυσπιστία ήτο φυσική και 
αμοιβαία- ή μεταξύ τών Τούρκων καϊ τοΰ Όδυσσέως συνεννόησις και 
σύμπραξις ήτο πάντοτε λυκοφιλία, πάντως δ'οπωσδήποτε έμελλε ν' από-
ληξη είς δόλιον χωρισμον. Ό Όδυσσεύς καλώς έγίνωσκε τούς Τούρκους 
και τήν θηριώδη άχαριστίαν των και τήν ύπουλον αύτών μνησικακίαν, 
ήτο δέ βέβαιος Οτι θάσσον ή βράδιον έμελλε νά πάθη όσα ό Γκούρας 
προοιωνίζετο αύτώ δεινά. Τήν δυσπιστίαν δέ τών Τούρκων μαρτυρεί καϊ 
τό περιστατικόν Οτι διαρκώς έμενε παρ' αύτώ, καθ' όλην τήν περίοδον 
τής συμπράξεως, δήθεν ώς Ομηρος, Όθωμανός τις βέης έκ τών επισή-
μων, άγρύπνως παρακολουθών τά κινήματα του. Τοΰτο βέβαιοι είς τάς 
αναμνήσεις του, περϊ ων κατωτέρω, ό γαμβρός αύτοΰ Τρελλώνης.Έχο-
μεν δέ και άλλην μαρτυρίαν περί τοΰ ότι ό Όδυσσεύς καϊ πρότερον 
ήσθάνετο συντριβήν καϊ ήτο διατεθειμένος νά προβή είς συνδιαλλαγήν. 

και νά καυχηθή ποτε ότι ημπόρεσε νά εκπλήρωση τήν μιαράν ταύτην έπιθυ-
μίαν του. Τούτο δικαίως τό ελπίζει ή Διοίκησις από τήν φρόνησιν και γέν-
ναιότητά σου, μήν αμφιβάλλης δέ ότι και ή Διοίκησις θέλει σέ συντρέξει είς 
όλα, Οσα ήθελες λάβει ανάγκην καϊ πρός τό παρόν σοϋ στέλλεται ή ζητούμενη 
διαταγή στρατολογίας διά τόν Καπετάν Γιαννάκην Φιλιππίδην. Αι άξίναι και 
τά πτυάρια διώρισεν ή Διοίκησις νά κατασκευασθώσι και ακολούθως σας 
έρχονται. Μέ τροφάς ικανάς έπρομηθεύθη ό φροντιστής Παπα Μέλας, στέλ-
λονται ήδη και είς Σάλωνα εξ χιλιάδες κοιλά σιτάρι και δύο κριθάρι, άπό τά 
όποια εξοικονομούνται αι άνάγκαι τών στρατευμάτων, καϊ ακολούθως ή Διοί-
κησις δέν θέλει λείψει νά προμηθεύη έν καιρώ όλα τά άναγκαιούντα εις 
τό στοατόπεδον. 

'Αγωνίζου λοιπόν μέ τήν συνήθη σου γενναιότητα και φρονησιν και θέλεις 
έχει τήν εύγνωμοσύνην όλου τού "Εθνους, πρό πάντων όμως τών τής 'Ανα-
τολικής Ελλάδος κατοίκων, είς τούς όποιους έπεκρέματο πάντοτε ή μιαι-
φόνος τοϋ προδότου Οδυσσέως μάχαιρα. 

Έν Ναυπλίω τη 8 Άπριλίου 1 8 2 5 . 
Ο Αντιπρόεδρος 

Γκίκας Μποτασης 
Αναγνώστης Σπηλιωτάκης, 

Π. Μαυρομιχάλης Ό προσωρ. Γενικός Γραμματεύς 
Ί ω . Κωλέττης. Δ. Χ ρ η σ τ ί δ η ς . 
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Ό Ιωάννης Ζαμπέλιος είς τά προλεγόμενα τής τραγωδίας αύτοΰ « Όδυσ-
σεύς Άνδροΰτσος» γράφει «Έπενόησεν ό Όδυσσεύς τάς κατ' αύτοΰ 

γενομένας συνθήκας καϊ φοβηθείς μή κινδυνεύση, άν παρουσιάζετο ό 
ϊδιος είς τήν Κυβέρνησιν, έπεμψε τόν όμομήτριον αύτοΰ άδελφόν 
Εύαγγέλην, άπαιτών νά ύποβληθή είς νόμιμον δίκην έφ' ών κατηγο-
ρεϊται άλλά δέν είσηκούσθη. Κατεκρίθη λοιπόν άκρίτως έκπτωτος τής 
άρχιστρατηγίας του, είς ήν έκλέχθη ό Γκούρας νά καταβή και πολε-
μήση τόν Όδυσσεα και νά τον συλλαβή μέχρι νέας διαταγής». 
Ό Όδυσσεύς έσκέφθη πρός στιγμήν έν τή αμηχανία του νά δραπέ-

τευση διά θαλάσσης καϊ νά καταφυγή είς Ίθάκην, άλλ' όμως τό σχέδιον 
τής φυγής του ένεκα απρόοπτου κωλύματος απέτυχε. Τότε απεφάσισε 
νά παραδοθή, καϊ τοΰτο έπραξεν, απάτησας διά στρατηγήματος τούς 
Τούρκους και αύτομολήσας πρός τά Ελληνικά στρατεύματα τήν 7 
Απριλίου, έπί τή έλπίδι ότι τό παλαιόν του πρωτοπαλλήκαρον θά έφεί-
δετο αυτού έν πάση περιπτώσει. Άλλ ' ό Όδυσσεύς ήπατάτο τό μίσος 
τοΰ Γκούρα και τών λοιπών έχθρων του ήτο άσβεστον και τό άπαίσιον 
δράμα τής προδοσίας του έμελλε νά λήξη αίματηρώς. 

ς-' 

Εις τόν Όδυσσέα δέν δυνάμεθα νά καταγνώσωμεν ύπερβολικήν εύπι-
στίαν.Η παράδοσις έγένετο διά συνθηκών έξασφαλιζουσών αυτόν κατά 
πάντα, δέν ήδύνατο δέ νά προίδη τήν άποτρόπαιον παρασπονδίαν. Περί 
τούτου ύπάρχουσι μαρτυρίαι αναμφισβήτητοι. Αυτός ό Γκούρας γράφων 
πρός τήν Διοίκησιν έκ Δαύλειας τή 12 Απριλίου και αναφερών τό γεγο-
νός ώμολόγει ρητώς ότι «ό Όδυσσεύς Άνδρίτσου απεσπάσθη με συν-
θήκας μέ οκτακόσιους τών περί αυτόν Ελλήνων άπό τό Όθωμανικόν 

στρατόπεδον». Είς έπιστολήν δέ άπό τούς Λιβανάτας άπό 10 Απρι-
λίου τοΰ ύπαρχηγοΰ και συγγενούς τοΰ Γκούρα Στάθη Κατσικογιάννη 
άπαντώμεν τήν έξης περικοπήν «Τόν Όδυσσεα τόν έστείλαμεν είς τήν 

Σπηληάν συντροφευμένον μέ ανθρώπους ιδικούς μας και στέκεται έκεϊ 
κατά τό παρόν, επειδή και με τέτοιαις συνθήκαις τον εβγάλαμεν». Ό 

Κουτσονίκας έπιβεβαιοϊ λέγων «Οί οπλαρχηγοί Γκούρας, Βάσος και 
Κριεζώτης έδέχθησαν φιλοφρόνως τόν Όδυσσεα και διά νά μή έχη 
ύποψίαν τινά μή τόν κακοποιήσουν, ώρκίσθηκαν πρός τοΰτο είς τήν 
μονήν τών Λιβανατών». Ό αριθμός τών ύπό τοΰ Γκούρα αναφέρομε-
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νων οκτακοσίων παραδοθέντων σύν αύτώ οπαδών τοϋ Οδυσσέως φαίνε-
ται υπερβολικός καϊ ίσως είναι επίτηδες έξωγκωμένος. Ο Οδυσσεύς 
άρχήθεν δέν είχε τόσους στρατιώτας ύπ' αυτόν οΰδ' είναι πιθανόν ότι 
έστρατολόγησεν άλλους, ότε συνέπραττε μετά τών Τούρκων, διότι καί τό 
πράγμα δέν ήτο εύκολον. Σημειωτέον ότι αρκετοί έκ τών ύπ' αυτόν, μη 
προφθάσαντες νά τόν παρακολουθήσωσι παρέμειναν εις τό οθωμανικόν 
στρατόπεδον, τούτους δέ κατέσφαξαν ανηλεώς οί Τούρκοι, έκμανέντες 
διότι είχον έμπαιχθή ύπό τού Όδυσσέως. Επεχείρησαν δέ τότε μόνοι 
οί εχθροί κινήματα τινα προς εκείνα τά μέρη, άλλ' άποκρουσθέντες ύπό 
τών ελληνικών στρατευμάτων ύπεχώρησαν πρός τήν Λαμίαν. 

Έν αρχή ό Οδυσσεύς αφέθη ελεύθερος κατά τό φαινόμενον είς τό 
έλληνικόν στρατόπεδον. Ή έπιδειχθείσα πρός αυτόν άμνησικακία ήτο 
σκόπιμος, διά νά πλανηθή καί άνυπόπτως άπολύση τούς ύπ' αυτόν 
πιστούς καί άφωσιωμένους στρατιώτας, οΐτινες είχον συμμερισθή τήν 
τύχην και τάς περιπέτειας του έως τότε, μή δυνάμενος πλέον νά συν-
τηρή καί μισθοδοτή αυτούς έξ ίδιων τότε δε, ώς καί συνέβη, θά έμενεν 
απροστάτευτος καί έξ ολοκλήρου είς τόν έλεον τών επίβουλων έχθρων του. 
Αί πρότερον σκληραί καί ύβριστικώταται περί αυτού εκφράσεις έμετριά-
σθησαν κατά πολύ καϊ ή Έφημερις 'Αθηνών τόν άπεκάλει πρόβατον 
άπολωλός έπανελθόν είς τούς κόλπους τής πατρίδος. 

Ά λ λ ' ή έχθρα έβυσσοδόμει δεινά εναντίον του καί αί αληθείς διαθέ-
σεις εναντίων του δέν έβράδυναν νά έκδηλωθώσιν. Έπεκράτει παρά 
πολλοίς ή πεποίθησις ότι ό Οδυσσεύς ήτο κάτοχος αμύθητων θησαυρών, 
ους είχε συνάξει κατά τήν διάρκειαν τοϋ Αγώνος διά παντοίων λαφυ-
ραγωγιών καί εκβιάσεων τήν γνώμην δέ ταύτην ενίσχυε τό περιστατικόν 
ότι ό Οδυσσεύς άπό καιρού ήδη είχεν εκλέξει ώς καταφύγιον αυτού τε 
καί τής οικογενείας του σπήλαιόν τ ι παρά τόν Παρνασσόν, τό ιστορικόν 
Κωρύκιον άντρον', γνωστόν καί περίφημον έκ τής αρχαιότητος ώς 
κατοικητήριον Νυμφών, άναφερόμενον ύπό τού Παυσανίου καί τοϋ 
Στράβωνος, όστις τό αποκαλεί γνωριμώτατόν τε καί κάλλιστον νυμφών 
άντρον. Αυτόθι διέμενεν, άποσυρθείσα έκ τής Ακροπόλεως τών Αθη-
νών ή οικογένεια τοΰ Όδυσσέως, τουτέστι ή μήτηρ του, ή σύζυγος του 

Ό Φίνλαιϋ διατείνεται οτι τό άντρον τούτο δέν ήτο τό Κωρύκιον λέγων 
Ό Τρικούπης πεπλανημένως υποθέτει . Οτι τό άντρον τοϋτο είναι τό Κωρύκιον, 
αναφέρει δέ τόν Παυσανιαν, οστις αποδεικνύει τό άντίθετον. 
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Ελένη, τό γένος Καρέλη, έκ Καλαρρυτών τής Ηπε ίρου , ό μόνος αύτοΰ 
υιός, παιδίον τρυφεράς ηλικίας καί αί δύο όμομήτριοι αύτοΰ άδελφαί. 
Σύν αύτοϊς εύρίσκετο καί ό περίεργος Σκώτος Εδουάρδος Τρελλώνης 
(Trellwney), άνήρ αθλητικός καί μεγαλοπρεπής τό παράστημα, κατελ-
θών είς τήν Ελλάδα έκ φιλελληνισμού, άλλά καί έκ τυχοδιωκτικού έν 
μέρει πνεύματος, και συνταχθείς αμέσως μετά τοϋ Όδυσσέως, ού έγένετο 
φίλος καί οπαδός αχώριστος, φορών καί αυτός φουστανέλλαν καί στολήν 
παλληκαρίου, είς τό τέλος δέ καί γαμβρός, νυμφευθείς τήν άδελφήν του 
Ταρσίτζαν, ήν όμως διεζεύχθη μετά τινα έτη. Ό Τρελλώνης ήλθεν είς 
τήν Ελλάδα όμοΰ μετά τοΰ Βύρωνος καί έγνώρισε τόν Όδυσσεα συγ-
χρόνως μετά τοΰ συνταγματάρχου Στάνωπ. Αμφότεροι τότε κατεθέλ-
χθησαν έκ τοΰ ήθους καϊ τών τρόπων τοΰ ήρωικοΰ πολεμιστού. Διότι ό 
Όδυσσεύς έγίνωσκεν έπιτηδειότατα νά προσελκύη τήν συμπάθειαν καί 
τόν θαυμασμόν τών επισκεπτόμενων αυτόν ξένων, ό δέ Στάνωπ έγραψε 
περί αύτοΰ τόν έξης πανηγυρικόν, δεινώς ταράξαντα τά νεΰρα τοΰ ιστο-
ριογράφου τών Αθηνών Σουρμελή «Ουδέ στιγμήν άφήκα τόν Όδυσ-

σεα έχει τήν διάνοιαν ίσχυράν καί τήν καρδίαν άγαθήν, είναι άνδρειό-
τατος, δραστήριος καί διοικεί μετά πολλού σθένους. Είναι ό μόνος 

άνήρ έκ τών έν Ελλάδι, όστις δύναται νά διατήρηση αυτόθι τήν τάξιν, 

καίτοι τρέφει πλήρη έμπιστοσύνην πρός τόν λαόν. Επιθυμεί Κυβέρ-
νησιν ίσχυράν έπί συνταγματικών βάσεων, φρονεί δέ ότι είναι έπά-
ναγκες νά συγκέντρωση αύτη πάσας τάς προσπάθειας της κατά τοΰ 
εχθρού » 2 . 

1 Αύτη ήτο έκ τών άμφιπόλων τής περίφημου Βασιλικής, έδωκε δέ αυτήν 
τω Οδυσσεί ώς σύζυγον αυτός ό Αλής, δούς άμα αύτώ ώς προίκα τό καπετα-
νατον τής Λεβαδείας, όπερ είχε καϊ ό πατηρ του, ό Λέων τής 'Ρούμελης. Ό 
Αλής απήτησε νά τελεσθώσιν οί γάμοι των μεγαλοπρεπώς, παρήγγειλε δ' έπι-
τακτικώς είς πάντας τούς εύπορους κατοίκους τής σατραπείας του νά πέμψωσι 
πρός τούς νεόνυμφους πλούσια δώρα, όπερ καϊ έγένετο. 

Παραπλήσια εγκώμια καί επαίνους δαψιλώς απένειμεν ό Στάνωπ εις τάς 
σελίδας τοϋ βιβλίου του τώ Οδυσσεί τό σύγγοαμμα δέ τοϋτο, δημοσιευθέν 
καθ' ήν έποχήν έξηχολούθει έτι ό άγων καϊ ή ευγενής μέθη τού φιλελληνισμού 
είχε φθάσει εις τό κατακόρυφον, κατέστησε τό αρχαιοπρεπές όνομα τοϋ Όδυσ-
σέως προσφιλές καί περίφημον έν Ευρώπη. Βεβαίως δέ ή τοιαύτη φήμη επέ-
δρασε και έπϊ τοϋ πνεύματος τοϋ γηραιοϋ Κοραή, όστις εις τινας έπιστολάς του 
εύνούστατα αποφαίνεται περί τού Όδυσσέοις. Απαντών αύτώ έκ Παρισίων τή 
17 Ιουνίου 1824 εις τήν πρόσκλησιν οπως κατέλθη είς τήν Ελλάδα καί προ-



96 Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 

Τόν είρημενον Τρελλώνην πρεσβύτην ηδη, έβδομηκοντα και πέντε 

ετών όντα, έγνώρισεν ό Στέφανος Ξένος είς μίαν τών λεσχών τοΰ Λον-

δίνου κατά τό 1 8 6 0 , τας αποκαλύψεις δέ αύτοϋ και διαφόρους πληρο-

φορίας κυρίως περί τοΰ Οδυσσέως Ανδρούτσου και τών έν τω Κωρυ-

κίω άντρω διατρεξάντων, έγραψε και έδημοσίευσεν ό Ξένος ύπό τον 

τ ί τ λ ο ν Αναμνήσεις τής Ελληνικής Επαναστάσεως, έν τώ Α ' και Β ' 
τόμω τοϋ τότε παρ άύτοΰ έκδιδομενου έν Λονδίνω Βρεττανικοΰ Αστέρος. 

[Επεται το τέλος]. ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ 

βάλλων ώς έμπόδιον τό γήρας του, διότι τότε διέτρεχεν, ώς έλεγε, με τούς 
ποδαγοικούς του πόδας τό έβδομηκοστόν έβδομον έτος τής ηλικίας του, προσεθε-
τεν *Αν είχα στρατιωτικήν ήλικίαν, χωρίς αναβολήν ήθελα τρέξειν να γραφθώ 

στρατκότης τής Πατρίδος, στρατηγούμενος από τόν Όδυσσέα». Παραχατιών 
δε απηύθυνεν αυτώ πατριωτιχωτάτας ύποθήχας περί ομονοίας και φιλοπατρίας' 

*Ω Θεέ! έγραφε, τρέμει τό σώμα μου και ή ψυχή συλλογιζόμενον τα έκ τής 
διχόνοιας ενδεχόμενα παθήματα, μετά τόσας θυσίας, μετά τόσους αγώνας, 
τούς οποίους καί ό Λεωνίδας και ό Θεμιστοκλής ήθελον θαυμάσειν, αν έπέ-
στρεφον είς τόν κόσμον, ν' αναγκάσετε με τήν διχόνοιάν σας τούς ξένους νά 
όργανισουν την πολιτείαν σας. Εσεϊς νά φυτεύετε καί μέ τά αϊματά σας νά 
ποτίζετε τής ελευθερίας τό δένδρον χαί νά έλθωσιν έξωθεν άλλοι νά σας διδά-
ξωσι πώς καί πότε πρέπει νά γεύεσθε τούς καρπούς του. 
« Οσα λέγω, φίλε Όδυσσεϋ, περί ομονοίας δεν αποβλέπουν κατ' 

ευθείαν είς έσέ. 'Εσύ έδειξες μέ τήν έως τώρα διαγωγήν σου Οτι δεν έχεις 
χρείαν από τοιαύτας παραγγελίας. Ενδέχεται Ομως νά εύρισκωνται μεταξύ σας 

ο καί τίνες οχι κακοί στρατηγοί, Οχι κακοί πολϊται, άλλ' άνθρωποι απατημένοι 
από έχθρων τής Ελλάδος άνθρωπίσκων φαρμακεράς συμβουλάς, άνθρωποι 
νομίζοντες Οτι Οστις κρατεί Οπλα είναι καί ελεύθερος, είναι καί δυνατός, είναι 

καί ασφαλής, διά τούτο μόνον, διότι κρατεΐ όπλα. Πλάνην μεγάλην πλανών-
ται οι ταλαίπωροι· μόνη ή δικαιοσύνη φέρει τήν έλευθερίαν, τήν δύναμιν καί 

τήν ασφάλειαν όπλα χωρίς δικαιοσύνην γίνονται Οπλα ληστών.» 
Σημειωτέον ότι ό Οδυσσεύς προσεκάλει πάντας τούς έν τή αλλοδαπή "Ελλη-
νας νά δράμωσιν εις βοήθειαν τής αγωνιζομένης Πατρίδος. Προς τόν έν Επτά-
νησω διαμένοντα διδάσκαλον τοϋ γένους Νεόφυτον Βάμβαν έγραφε · Τί έτρού-

πωσες, ωρε καλόγερε, αύτοϋ στή Φραγκιά καί μ' εύχαίς καί κατάραις θέλεις 
νά βοηθήσης τήν δυστυχισμένην Πατρίδα σάν τήν άγαπας, έλα έδω να ίδής 
τάς πληγάς της καί νά τήν βοηθήσης παραστεχόμενος κλπ. Είναι δε γνω-

στόν ότι κατόπιν ό Βάμβας παρευρέθη εις τόν 'Αγώνα. 
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Κανα γάμος, Ή αίμορροουσα απτομένη τών Ίματιων τον Χριστου 

καί Ή ιασις του τυφλου. 

Είς την κατηγορίαν τών συμβολικών παραστάσεων υπάγεται τάξις 

τις εικόνων, ας μερικώτερον δύναται τις να όνομάση άλληγορικάς. 

Το ιαϋτα ι εικόνες αναφέρονται είς τας παραβολας τοϋ Ευαγγελίου, 

έκφράζουσι δέ πληρέστερον καί καλλιτεχνικωτερον δ,τ ι καί τα άπλα 

ιερογλυφικά χαράγματα . Μεταξύ τών αλληγορικών τούτων παραστάσεων 

αρχαιότερα καί συνηθεστέρα είναι ή αναφερομένη είς την παραβολην 

της αμπέλου καί τών κλημά-

των. Υπόδειγμα κλλλ ι τ εχν ι -

κώτατον αυτής είναι ή έν τώ 

κοιμητήριω της Ά γ ι α ς Δ ο μ ι -

τ ίλλης τοιχογραφία χρονολο-

γουμένη άπό της Α' έκατον-

ταετηρίδος' έν ταύ τη ό ζωγρά-

φος έγκατέμειξε μετα περισ-

σής καλαισθησίας ερωτιδείς 

ορχουμένους μετά χάριτος επί 

τών κλάδων, άναμιμνησκον-

τας ζωηρώς την άρχαίαν δ ια -

κοσμητικήν. 

Έτερα αλληγορική παρά-

στασις είναι ή αναφερομένη 

εις τήν παραβολην τών δέκα παρθένων, ήτ ις είναι θέμα τοιχογραφίας 

τινός του κοιμητηρίου Άγιου Κυριάκου έν 'Ρώμη έν ταύτη αί παρθένοι 

αμφοτέρων τών ομάδων φέρουσι δάδας κατα τό ρωμαϊκόν εθος άντϊ τών 

λύχνων τής ευαγγελικής παραβολής. "Ετεραι δύο τοιχογραφίαι τοΰ 

αύτοΰ θέματος, άρχαιότεραι τής ανωτέρω, εϋρηνται έν τώ κοιμ.ητηρίω 

τής Άγιας Α γ ν ή ς , έν αύταΐς δμ.ως εικονίζονται μόνον αί παρθένοι τής 

ετέρας τών ομάδων. 

Ά λ λ ' ή σπουδαιότατη τών αλληγορικών παραστάσεων είναι ή ανα-

φερομένη είς τήν παραβολην τοΰ Άγαθοΰ ή Καλοΰ Ποιμενος είναι 

1 Τής σκηνής ταύτης δ εσώθη καλλίστη άπεικόνισις έν ταϊς καταχόμβαις 
S. Pretestato, αποπνέουσα άπασαν τήν χάριν τής αρχαίας τέχνης kαί χρονολο-
γουμένη από τών μέσων τής B' έκατονταετηρίδος (είκ. 10). 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤ. ΒΥΖ. ΤΕΧΝ. 2 

Είκ. 1 0 . 'Η αιμορροουσα άπτομένη τον Ίησου,τοιχογραφιά εκ S.Pretestato(Schultze) 
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δέ ή παράστασις αύτη ιδία προσφιλής τοις πρώτοις χριστιανοϊς. Έκ 
τής αναλογίας αυτής πρός αρχαίας απεικονίσεις Έρμων Κριοφορων, 
Φαύνων καί ποιμένων ύπετέθη ότι τό θέμα τοΰτο έδανείσθησαν οί 
χριστιανοί τεχνϊται άπ' ευθείας έκ τής άρχαιας τέχνης μάλλον ή ό'τι 
τοΰτο άπέρρευσεν έκ τής χριστιανικής διδασκαλίας1. 

Αληθώς είς τινας ρωμαϊκάς τοιχογραφίας τού εθνισμού, παριστώσας 
ποιμενικας σκηνάς, εύρηνται καϊ εικόνες ποιμένων ορχουμένων, φερόντων 
έπ' ώμων πρόβατον ή τράγον, μεγάλως δέ προσεγγίζει πρός τον χρι-
στιανικόν Καλόν Ποιμένα είκών τις έν τώ νεκρικώ μνημείω τοΰ ρωμαϊ-
κού οίκου τών Νασίων. Ούχ ήττον δ' όμως, καίτοι φαίνεται ότι οί ποι-
μενικοί τύποι τής αρχαίας τέχνης ήσαν προσφιλείς είς τούς πρώτους 
χριστιανούς τεχνίτας, ούτοι έν τή απεικονίσει τοΰ Καλοΰ Ποιμένος άπε-
μακρύνθησαν τοΰ αναλόγου τύπου τών εθνικών, διότι παρ' έκείνοις 
άπεικονίζετο πάντοτε γυμνός, συνήθως ορχούμενος, έν ω ό χριστιανικός 
χαρακτηρίζεται ώς έπϊ τό πλείστον διά τής βαρείας στάσεως και έστιν 
ότε διά τής μελαγχολικής μορφής αύτοΰ 2 . 

Η αλληγορική αύτη είκών τοΰ Καλοΰ Ποιμένος έγένετο κοινότατη, 
εύρηταί δέ ού μόνον έν ταίς τοιχογραφίαις τών κατακομβών, έν τοϊς 
χαράγμασι τών πλακών τών κογχών και έν τοις άναγλύφοις τών σαρκο-
φάγων, άλλά καί έπί λύχνων, ποτηριών καί δακτυλιολίθων. Κατ ' άκο-
λουθίαν λοιπόν έν τοσούτω πλήθει υποδειγμάτων ή είκών τοΰ Καλοΰ Ποιμέ-
νος παρουσιάζεται ύπό ποικίλους τύπους.Έν τή είκόνι ταύτη οί χριστιανόΙ 
διέβλεπον όλόκληρον τό δράμα τής διά τοΰ Χρίστου σωτηρίας3. Συνη-
θέστερον όμως ό Καλός Ποιμήν εικονίζεται φέρων έπ' ώμων τό άπολω-
λός πρόβατον. Τοΰ τύπου τούτου διεσώθησαν έν ταϊς κατακόμβαις πολ-
λαί τοιχογραφίαι, καλλιτεχνικώτεραι όμως είναι αί γλυπταί παραστάσεις 
αύτοΰ, ων αί πλείσται ανάγονται είς τήν Δ' εκατονταετηρίδα. Αριστον 
υπόδειγμα πλαστικού έργου τοΰ Καλοΰ Ποιμένος είναι ό έν τώ μουσείω 
τοΰ Λατερανοΰ έκ μαρμάρου άνδριάς αύτοΰ (είκ. 11), όστις πάντως 
ανάγεται είς τούς πρό τοΰ Κωνσταντίνου χρόνους. Περί αύτοΰ παρετη-

1 Nortlieote-Brownlow, Rome souterraine, σελ. 305 τής γαλλ. μετα-
φράσεως Allard. Έν τώ βιβλίω τούτω συνοψίζονται θαυμασίως τά πορίσματα 
τών έν ταίς ρωμαίκαίς κατακόμβαις γενομένων εργασιών. 

2 Martigny, Dictionnaire des antiquites chretiennes, έν λέξει Bon 
Pasteur. 

3 Nortlieote-Brownlow, ένθα άνωτέρω. 
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ρήθη ήδη ότι όσον άφορα εις τήν στάσιν καί τήν άμφίεσιν παρουσιάζει 

Είκ. 11 Ό Καλός Ποιμήν, 
μαρμάρινος άνδριάς έκ τον λατερανικου μουσείου ( S y b e l ) . 

καινοφανή τύπον, όσον άφορα δ' Ομως είς τήν εκφρασιν τοϋ προσώπου 
παρουσιάζει μεγάλην άναλογίαν πρός τινα γλυπτά εργα τοϋ Άντινόου 
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και του νεαρού Διονύσου, μάλιστα του έν τη αίθούση του «θνήσκοντος 
μονομάχου» έν τω καπιτωλιανω μουσείω άποκειμε'νου . 

Ούχ ήττον τοΰ Καλου Ποιμένος πολυθρύλητος κατέστη και η παρά-
στασις τοΰ Όρφέως, ήτις είναι ή μόνη έχουσα μυθολογικόν χαρακτήρα. 
'Η άπεικόνισις τοΰ Όρφέως ητο λίαν συνήθης έν τη ρωμαϊκή τέχνη των 
πρώτων μ. Χ . εκατονταετηρίδων, εΰρηται δέ και έπϊ άλεξανδρεωτικών 
νομισμάτων Άντωνίνου τοΰ Εύσεβοΰς και Μάρκου Αυρηλίου. Προς τού-
τοις γνωστόν είναι δτι καϊ ό Αλέξανδρος Σεβήρος έν τώ ίδίω θαλάμω 
τών έφεστίων θεών παρά τάς εικόνας Άπολλωνίου τοΰ Τυανέως, Ίησοΰ 

Χρίστου και 'Αβρααμ είχε και την τοΰ Όρφέως. 
Έν τη παραστασει ταύτη τινές τών εκκλη-

σιαστικών συγγραφέων, ώς ό Εύσέβιος, Κλη-
μης ό 'Αλεςανδρεύς και άλλοι διεβλεπον εικόνα 
τοΰ Χρίστου, όστις διά τής ισχύος και της χάρι-
τος τοΰ λόγου έμάλασσε τάς καρδίας τών έν 
άμαρτίαις βιούντων ανθρώπων, ώς ό Θρας αοι-
δός συνήγειρε πεοι αυτόν τα θηρία διά της μολ-
πής. Αληθώς δ' εις τινα χριστιανικην τοιχογρα-
φίαν τοΰ Όρφέως εΰρηται παρ' αΰτώ πρόβατον 
(είκ. 12), έξ ου δύναται τις να είκάση δτι έν 
τώ μυθολογικω άοιδω συμβολίζεται ό Χριστός. 
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των θεμάτων εικόνες εύρηνται σποράδην έν ταϊς ρωμαϊκαίς κατακόμβαις, 
γνωριμωτερα δ' είναι ή παράστασις καταδίκης μαρτύρων, ώς έπί παρα-
δείγματι ή εν Άγιω Καλλίστω τοιχογραφία, ήτις εικονίζει τους μάρ-
τυρας Παρθένιον και Καλόκαιρον ισταμένους έμπροσθεν έθνικοΰ δικαστού. 
Εϊς τόν αυτόν δέ κύκλον ανάγονται και ποικίλαι αλλαι εικόνες άναφερό-
μεναι εις τόν ϊδιωτικόν βίον τών πιστών, έχουσαι θέματα ακραιφνώς 
οικογενειακά και άλλα παραπλήσια. 

Οσον άφορα εις τας παραστάσεις τοΰ Χριστού γνωστόν είναι οτι 
ουδεμία αυθεντική είκών αϋτοΰ ευρέθη έν ταϊς κατακόμβαις. Έν αΰταϊς. 
ούτος εικονίζεται συνήθως ώς Καλός Ποιμήν καϊ έν ταίς σκηναϊς τών 
θαυμάτων αύτοΰ η έν μέσω τών αποστόλων. Κατά κανόνα σχεδόν παρί-
σταται νέος καϊ αγένειος, φέρων μόνον μικράν ράβδον, γνώρισμα της 
υπέροχης αύτοΰ, δι' ης μόνον διακρίνεται άπό τών άλλων ανθρώπων. 
Απαξ μόνον εΰρηται έν προτομή εντός δίσκου καταλαμβάνοντος τό 

κέντρον της οροφής έν τινι δωματίω τοΰ κοιμητηρίου Νερίου και Ά χ ι λ -
λέως έν Ρώμη. Ή είκών αύτη, ήτις έχει μεγάλην άξίαν και ήτις είναι 
εκ τών αρχαιοτέρων, δέν έχει χαρακτήρα αυθεντικής προσωπογραφίας. 
Είναι απλώς υπόδειγμα ασαφές τοΰ τύπου, καθ' όν συνήθως εικονίζεται 
ό Ίησοΰς έν τη μεταγενέστερα τέχνη . Ούχ ήττον όμως έκ τών πρώ-
των εκκλησιαστικών συγγραφέων γνωρίζομεν οτι ΰπήρχον και εικόνες 
τοΰ Χρίστου νομιζόμεναι αύθεντικαί, άλλ' ουδεμία έξ αυτών περιήλθε 
μέχρις ήμων 2 . Μόνον αί προσωπογραφίαι τών αποστόλων Πέτρου καϊ 
Παύλου αί παρουσιάζουσαι έν πασι τοις ύποδείγμασι χαρακτήρα άμετά- . 
βλητον δύνανται νά νομισθώσιν αύθεντικαί. 

Συνήθεις δ' είναι και αί απεικονίσεις προσώπων έν στάσει προσευχής 
άνυψούντων χείρας ίκετιδας (είκ. 13, πρβλ. και είκ. 9), δι' ών έκδηλοϋ-
ται ή πεποίθησις, ήν είχον οί πιστοί ότι οί νεκροί, μάλιστα δ' οί μάρ-
τυρες, έδέοντο υπέρ τών επιζώντων, ώς τοΰτο καθιστώσι σαφέστατον αί 
παρά τάς εικόνας ταύτας τιθέμεναι έπιγραφαί, Οι' ών επιζητείται ύπό 
τών οικείων τοΰ νεκροΰ νά δέηται ούτος υπέρ αυτών. 

Μεταξύ τών τοιούτων παραστάσεων μαρτύρων έν στάσει προσευχής 

1 Northcote - Brownlow, Home souterraine σελ. 324. 
2 Τό εσχάτως εύρεθέν μετάλλιον τό φέρον εικόνα τοϋ Χρίστου, νομιζομένην 

ύπό τίνων αυθεντικήν, δέν φέρει πάντα τά γνωρίσματα γνησιότητος. 
3 Northcote - Brownlow, αυτόθι, σελ. 325. 

Εικ. 12. Όρφευς, 
τοιχογραφία εξ Άγ. Καλλί-

στου ( S c h u l t z e ) . 

Πιθανώτερον δ' όμως νομίζεται νυν ότι ή παράστασις τοΰ Όρφέως έν 
χριστιανικοϊς μνημείοις σχετίζεται προς τά ορφικά μυστήρια, άτινα 
όσον άφορα εις την άθανασίαν τής ψυχής παρουσιάζουσι ποιάν τινα άνα-
λογίαν προς τά δόγματα τοΰ χριστιανισμού. 

Πασαι αί ανωτέρω παραστάσεις, είτε διακοσμητικαι είτε συμβολικάι 
καϊ άλληγορικαί, άνήκουσιν εις κύκλον διακρινόμενον ετέρου, εις ον άνή-
κουσιν άλλαι παραστάσεις, ας δύναται τις νά όνομάση εικονογραφικής. 
Τοΰ δευτέρου τούτου κύκλου αί πλείσται, τών εικόνων άνήκουσιν εις τούς 
ύστερους χρόνους τής αρχεγόνου τέχνης, αναφέρονται δ' εις την ίστορίαν 
τής εκκλησίας και τούς διωγμούς τών πιστών ύπό τής πολιτείας. Τοιού-

1 Schultze, Archaologie der altchristlichen Kunst, σελ. 289. Τοϋ 
Καλοϋ Ποιμένος τοϋ Λατερανοϋ τα κάτω άκρα μετά τής βάσεως και μέρος 
τών χειρών, ώς καί τίνα άλλα, είναι νεώτεραι συμπληρώσεις. 

* Norllicote-Brownlow, Rome souterraine, σελ. 263 
3 Schultze, ένθα ανωτέρω, σελ. 179. 
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(orantes) συνήθως εΰρηνται εικόνες γυναικός ενίοτε ιστάμενης παρά 
τον Καλόν Ποιμένα, ήτις κατά τόν επιφανή χριστιανολόγον Rossi 
βεβαίως παριστά είτε τήν Παρθένον Μαρίαν είτε τήν Έκκλησίαν, 
ής νυμφίος είναι ό Χριστός. Οτι αί εικόνες αύται δέν δύνανται ν' άνή-
κωσιν είς μάρτυρας ή άλλας γυναίκας εξάγεται έκ πολλών τεκμηρίων. 
Ούτω πολλάκις αύτη τίθεται ώς πάρισον (pendant) παρά τόν Καλόν 
Ποιμενα, άλλοτε δ' ΐσταται έν μέσω δύο προβάτων. Προς τούτοις, δπερ 

Eix. 13. Δεομένη, τοιχογραφία εξ Άγιου Καλλίστου ( S c h u l t z e ) . 

καί σπουδαιότατον, ή ούτω δεομένη εικονίζεται συνήθως έν τοιχογραφίαις 
όροφωμάτων υπογείων δωματίων, έν συνάφεια πρός άλλας παραστάσεις 
έκ τής βιβλικής ιστορίας, καί μάλιστα έν δωματίοις, ένθα δέν έτάφησαν 
μάρτυρες. Πλην δέ τούτων είναι γνωστόν ότι ή Παρθένος εικονίζεται 
συχνάκις έπί ποτηριών τών πρώτων χρόνων έν στάσει προσευχής ανα-
λογώ πρός τήν τών τοιχογραφιών, ή μόνη ή μετά τών αποστόλων 
Πέτρου καί Παύλου, γνωριζομένη εκ τοϋ άνωθεν τής κεφαλής ονόματος 
αυτής Maria . 

1 Northcote- Brownlow, Rome souterraine, σελ. 327. 
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Είς πολλάς συνθέσεις Ομως τών κατακομβών εύρηται ή Παρθένος ώς 
πρωτεύουσα είκων. Αί τοιαϋται συνθέσεις παριστώσι τήν προσκύνησιν 
τών Μάγων, συνηθέστερον δ έν αϋταίς ή Παρθένος εικονίζεται καθή-
μενη, φέρουσα το βρέφος έπί τών γονάτων, έν ώ οί Μάγοι σπεύδουσι 
πρός αυτήν. Ό αριθμός τών Μάγων ποικίλλει άλλοτε είναι τέσσαρες, 
άλλοτε τρεις καί άλλοτε μόνον δυο. Αί παραστάσεις αύται είναι χρό-
νων διαφόρων, αί πλείσται όμως άνήκουσιν είς τήν Γ εκατονταετηρίδα. 
Αρχαιότατη πασών καί έν ταύτώ πολυτιμότατη διά τήν ίστορίαν τής 

τέχνης είναι τοιχογραφία τις έν τινι δωματίω τοϋ κοιμητηρίου τής 'Αγ. 
Πρισκίλλης. Έν αύτώ εικονίζεται μετά περισσής χάριτος καί καλαισθη-
σίας ή Παρθένος καθήμενη, έχουσα ήμικεκαλυμμένην τήν κεφαλήν διά 
μικρας λεπτής καλύπτρας, 
φέρουσα δ' έπϊ τών γονάτων 
τό βρέφος έν στάσει άναμι-

μνησκούση ζωηρώς τάς ανά-
λογους συνθέσεις τού Ρα-

φ α ή λ . Παρά τήν Παρθένον 
ίσταται άνήρ τις ήμφιεσμένος 
δι' ιματίου (pallium), όπερ 
αφήνει γυμνόν τόν δεξιόν αύ-
τοΰ ώμον, φέρει δ' ούτος διά 
μέν τής άρητεράς χειρός β ι -
βλίον είλητόν, διά δέ τής 
δεξιας δεικνύει αστέρα είκο-
νιζόμενον άνωθεν τής Παρθένου (είκ. 14). Ό άνήρ ούτος συνοδεύει 
σχεδόν πάντοτε τήν Παρθένον είς τάς τοιχογραφίας της αρχεγόνου 
τέχνης, ύπό τών πλείστων δ' ερευνητών τών κατακομβών νομίζεται ώς 
ό Ιωσήφ ό μνηστήρ τής Παρθένου ή ώς είς έκ τών Μάγων, κατά τον 
Rossi δ' όμως ούτος είναι ό προφήτης Ησαίας, όστις έν ταϊς προφητείαις 
αύτοΰ συχνάκις προλέγει τήν έλευσιν τοΰ Μεσίου ύπό μορφήν λαμπρού 
αστέρος. Τό κοιμητήριον, ένθα ευρέθη ή παράστασις αύτη, είναι έκ τών 
αρχαιοτάτων ή Αγία Πρισκίλλη, ής διετήρησε τά όνομα, ήτο σύγχρο-
νος τών αποστόλων, αί δ' έν αύτώ έπιγραφαί φέρουσι γνωρίσματα τής 
πρώτης χριστιανικής αρχαιότητος καί επομένως ή τοιχογραφία τής Παρ-

Εϊκ. 14. Ή Παρθένος μετά τον βρέφους 
καί τουΗσαΐου, τοιχογραφία εξ 'Αγ. Πρισκίλλης 

(Schu l tze ) . 

1 Northcote-Brownlow αυτόθι, σελ. 530. 
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θένου μετά τοΰ βρέφους είναι ή αρχαιότατη τών μέχρι τοΰδε γνωστών 
εικόνων αυτής . 

Έτερα είκών τής Παρθένου μετά τοΰ βρέφους έπί τοΰ στήθους, ήτις 
είναι καί ή πρώτη παρουσιαζόμενη ΰπό τόν τύπον, ον διετήρησεν ή βυζαν-
τιακή ιδία τέχνη, εύρηται έν ταΐς κατακόμβαις τής Άγιας Αγνής, έπί 
τοΰ φατνώματος τάφου μετά ήμικυλινδρικής οροφής (arcosolium) 
(είκ. 15). Τό εκατέρωθεν τής κεφαλής μονογράφημα μαρτυρεί ό'τι ή 
είκών αύτη ανήκει είς τήν Δ ' εκατονταετηρίδα, έκ τής ελλείψεως δέ τοΰ 
φωτεινοΰ κύκλου ή άλω (nimbus) περί τήν κεφαλήν τής Παρθένου καί 
τοΰ βρέφους τεκμαίρεται τις ασφαλώς ό'τι ανήκει είς τους πρώτους χρό— 

Εικ.15. Ή δεομένη Παρθένος, τοιχογραφία εξ Άγιας Αγνής ( S c h u l t z e ) . 

νους τής έκατονταετηρίδος ταύτης. Έκ τοΰ ρυθμοΰ αυτής κρίνων ό 
Rossi αποδίδει αυτήν είς τους χρόνους τοΰ Κωνσταντίνου. 

Παρά τοις πρώτοις χριστιανοΐς έν ταϊς κατακόμβαις έγένετο ήδη ενω-
ρίς χρήσις καί σαρκοφάγων. Τό άρχαιότερον τμήμα τών κατακομβών 
τής Άγιας Δομιτίλλης, ιδρυθέν κατά τους χρόνους τών Φλαβίων, ήτο 
προωρισμένον μόνον πρός ΰποδοχήν σαρκοφάγων. Bραδύτερον, δτε τό 
κοιμητήριον τοΰτο ήνώθη μετά έτερου γειτονικού, ώρύχθησαν έν αύτώ 
καί κόγχαι άπλαϊ (loculi), άλλ' αί άλλαι πλατεΐαι κόγχαι αί κανονι-
κώς όρυχθεϊσαι, αϊτινες μέχρι τοΰδε σώζονται ακέραιοι είς τάς πλευράς 
τοΰ διαδρόμου (ambulacrum), βεβαιότατον είναι ότι ώρύχθησαν πρός 
ΰποδοχήν σαρκοφάγων. Έν τώ κοιμητηρίω τούτω ετάφη ή Άγια Πετρο-
νίλλη έν σαρκοφάγω μετενεχθείση, μετά τών λειψάνων αυτής ΰπό τοΰ 

1 Northcote-Brownlow, Home souterraine, σελ. 332. 
2 Norhcote-Βrownlow, αυτόθι, σελ. 320. 
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Πάπα Παύλου τοΰ Α ' είς τό Βατικανόν. Ετερον υπόδειγμα αρχαίας 
χριστιανικής σαρκοφάγου είναι ή τοΰ Άγιου Λίνου τοΰ πρώτου πιθανώ-
τατα μετά τόν άπόστολον Πέτρον επισκόπου Ρώμης. Αί δύο αύται σαρ-
κοφάγοι μαρτυροΰσιν ότι άπό τών πρώτων χρόνων τοΰ χριστιανισμού οί 
πιστοί έποιοΰντο χρήσιν αυτών. Έν τούτοις έκ πολλών τεκμηρίων πεί-
θεται τις δτι ή χρήσις αύτη δέν απέβη γενική. Κυριώτατον αίτιον τής 
τοιαύτης σπάνεως ήτο τό δαπανηρόν τής κατασκευής σαρκοφάγων, ενώ, 
ώς γνωστόν, τό πλείστον τής χριστιανικής κοινότητος άπετελείτο έξ ατό-
μων πτωχών. Πλήν τούτου τά πλεονεκτήματα τών σαρκοφάγων παρου-
σίαζον μεγάλως τά λεγόμενα arcosolia, άτινα ήσαν αυτό τοΰτο σαρκο-
φάγοι όρυχθεϊσαι εντός τοΰ πετρώματος, έχουσαι δ' άνωθεν κόγχην ή μ ι -
κυλινδρικήν. Έκ τών δεκαοκτώ ενεπίγραφων σαρκοφάγων, άς ήρεύνησεν 
ό Rossi και αΐτινες φέρουσι χρονολογίας, τέσσαρες μόνον ανάγονται είς 
χρόνους προγενεστέρους τοΰ Κωνσταντίνου, αί δ' έπ' αυτών ανάγλυφοι 
παραστάσεις δέν έχουσι χαρακτήρα ακραιφνώς χριστιανικόν είναι κεκο-
σμημέναι ΰπό άγοθοδαιμόνων, γρυπών καί σκηνών ποιμενικών καί κυνη-
γετικών. Ή αρχαιότερα σαρκοφάγος ή κοσμουμένη διά παραστάσεως 
ακραιφνώς χριστιανικής, τής γεννήσεως τοΰ Χρίστου, ευρεθείσα δ' έν τώ 
κοιμητηρίω Πέτρου καί Μαρκελλίνου, κατέρχεται είς τό έτος 343, ώς έκ 
τής έπ' αυτής ύπατικής χρονολογίας πιστοΰται. 

Ή έξήγησις τής τοιαύτης ελλείψεως γλυπτών χριστιανικών εικόνων 
κατά τάς τρεις πρώτας εκατονταετηρίδας είναι προφανής. Τότε οί 
πιστοί έζων έν μέσω ποικίλων κινδύνων, ύποβλεπόμενοι καί ύπό τής 
πολιτείας καί ύπό τής κοινωνίας, διά τούτο δέ δέν ήδυνήθησαν έκ παραλ-
λήλου ν' άναπτύξωσιν αμφότερους τούς κλάδους τής τέχνης, γραφικήν 
καί πλαστικήν. Ό χριστιανός ζωγράφος κατερχόμενος έν ταϊς κατα-
κόμβαις ήδύνατο ελευθέρως καί ασφαλώς νά εκτέλεση τό έργον αύτοΰ, 
έν ώ ό γλύπτης ό έχων τά έργαστήριον αύτοΰ έν τή πόλει, ΰπό τά 
όμματα πάντων, δέν ήδύνατο νά έπεξεργασθή έπί τοΰ λίθου αντικείμενα 
τής χριστιανικής πίστεως άνευ κινδύνου άπηνοΰς καταδιώξεως. Διά 
τοΰτο εις τινας σαρκοφάγους προγενεστέρας τών χρόνων τού Κωνσταν-
τίνου ή χριστιανική ιδέα εικονίζεται συγκεκαλυμμένους είς παραστάσεις 
συμβολικάς, ών ή σημασία δίελάνθανε τούς εθνικούς. Έν γένει δ' όμως 

Northcote-Brownlow, Home souterraine, σελ. 373. 
Northcote-Bronwlow, ένθα ανωτέρω, σελ. 375. 
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παρατηρητέον ότι πρό τοϋ τέλους τών διωγμών δέν ήτο ευχερές να σχη-
ματισθή παρά τοις χριστιανοϊς σχολή ίδια γλυπτικής, διά τοΰτο δ' ήναγ-
κάζοντο οί εΰπορώτεροι οί θέλοντες σαρκοφάγους νά καταφεύγωσιν είς τά 
εργαστήρια εθνικών γλυπτών.Έκ τώ ευρεθέντων λειψάνων σαρκοφάγων 
έν ταϊς κατακόαβαις τής εποχής ταύτης μαρτυρεϊται πόσον επιμελώς άπέ-
φευγον οί χριστιανοί σαρκοφάγους έχουσας ακραιφνώς θέματα τής αρχαίας 
λατρείας. Όποτε δέ δέν ήτο τοΰτο δυνατόν, είτε διά σφύρας έξήλειφον 
τάς δυσμενείς είς αυτούς παραστάσεις είτε τήν άνάγλυφον οψιν τής σαρ-
κοφάγου έστρεφον πρός τόν τοϊχον, έφ' ού αύτη ήρείδετο, ώς έν τινι σαρ-
κοφάγοι τής κρύπτης τής 'Αγ. Λυκίνης, ής ή μία όψις φέρει παράστασιν 
βακχικών οργίων ή όψις αύτη ήτο έστραμμένη πρός τόν τοϊχον, έν ώ ή 
έτερα, ήν ό τεχνίτης άφήκε γυμνήν καί ήτις προώριστο νά μένη αφανής, 
ήτο έστραμμένη πρός θέαν, φέρουσα καί τό όνομα τοΰ θανόντος. Αί πλεϊ-
σται όμως τών σαρκοφάγων τών χρόνων τούτων φέρουσιν είτε άπλα 
ραβδωτά κοσμήματα είτε σκηνάς άναφερομένας είς τόν ποιμενικόν ή 
άγροτικόν βίον είτε κυνηγετικάς τοιαύτας, σπανιώτερον δέ προσωπεία 
ή κωμικάς εικόνας. Τοιαΰται δέ σκηναί εύρηνται συχνότατα και έπί τών 
εθνικών σαρκοφάγων τών χρόνων τούτων, εντεύθεν δ' εύνόητον καθί-
σταται ότι δέν ήτο δυσχερής ή έξεύρεσις είς εργαστήρια εθνικών γλυπτών 
σαρκοφάγων, ων τά ανάγλυφα ού μόνον δέν προσέκρουον είς τάς χρι-
στιανικάς ιδέας, άλλ' ύπό τινα έποψιν προσηρμόζοντο είς τόν συμβολισμόν, 
Οστις ήτο συνήθης παρά τοις πιστοϊς. Μεταξύ τών παραστάσεων τού-
των περιεργοτάτη είναι ή έν τινι σαρκοφάγω ευρεθείσα έν τή κρύπτη τής 
Λυκίνης γεγλυμμένη σκηνή τοΰ Όδυσσέως καί τών Σειρήνων. Η είκών 
αύτη διά τούς χριστιανούς είχεν άλληγορικήν σημασίαν έν τή νηί τοΰ 
Όδυσσέως διέβλεπον τήν Έκκλησίαν, ό ιστός, έφ' ού προσεδέθη ό ομη-
ρικός ήρως, έσήμαινε δι' αυτούς τόν σταυρόν, έφ' ού άνηρτήθη ό Ίησοΰς, 
ή διά κηροΰ έμφραξις τών ώτων τών εταίρων τοΰ Όδυσσέως ύπεμίμνη-
σκεν αύτοϊς ότι διά τής πειθοΰς είς τά διδάγματα τοϋ Ευαγγελίου ήδύ-
ναντο καί ούτοι νά ώσιν απρόσβλητοι ύπό τών ανθρωπίνων παθών. 

Ούχ ήττον γενικώς ή γλυπτική δέν έλαβε χαρακτήρα ακραιφνώς 
χριστιανικόν πρό τών χρόνων τοϋ Κωνσταντίνου, αί πλεϊσται δέ τών σαρ-
κοφάγων αί φέρουσαι χριστιανικά θέματα άνήκουσιν ασφαλώς είς τάς Δ' 
καί Ε ' εκατονταετηρίδας. Περί αύτών θά διαλάβωμεν έν τώ δευτέρω 
κεφαλαίω. 

Είς τήν άρχέγονον χριστιανικήν τέχνην υπάγονται καί ποικίλα άλλα 
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αντικείμενα, ευρεθέντα έν ταίς κατακόμβαις, οίον λύχνοι κοσμούμενοι 
διά χριστιανικών έμβλημάτων, δακτύλιοι, σκεύη οικιακά διαφόρων 
χρήσεων κ. λ. π. Τών αντικειμένων τούτων ύπάρχουσι συλλογαί είς 
πολλά τών μουσείων τής Δύσεως, ών πλουσιωτάτη είναι ή τοϋ Βατικα-
νοΰ. Σπουδαιότατα έξ αύτών διά τήν άρχέγονον τέχνην είναι τά συν-
τρίμματα εκείνα ύαλίνων σκευών τά κοσμούμενα δι' εικόνων ή γραμμά-
των έκ χρυσοΰ. 

Τά συντρίμματα ταΰτα είναι ώς έπί τό πολύ λείψανα ποτηριών, 
φέρουσι δέ παραστάσεις σχηματιζομένας έκ φύλλου χρυσοΰ, οπερ προσήρ-
μοζον είς τόν πυθμένα τοΰ ποτηριού και έκάλυπτον ειτα δ ι ' έτερου 
λεπτοΰ στρώματος ύαλου διά τοΰ πυρός δέ συνεκόλλων τοΰτο καθιστών-
τες τάς εικόνας διαρκείς καί ανεξίτηλους. Ώς έκ πολλών τεκμηρίων 
εξάγεται, τά σκεύη ταΰτα ανάγονται είς περίοδον χρονολογουμένην περί-
που άπό τών μέσων τής Γ' έκατονταετηρίδος μέχρι τέλους τής Δ ' . 

Αί παραστάσεις, άς φέρουσι τά συντρίμματα τών ποτηριών, είναι 
ποικιλώτεραι ή αί τών τοιχογραφιών τών κατακομβών. Πολλαί τούτων 
έχουσιν ώς θέματα σκηνάς μυθολογικάς ή ίπποδρομικάς καί μονομαχι-
κάς, άλλα δέ σκηνάς τοΰ οίκιακοΰ βίου, τά πλείστα δ' όμως έχουσι χαρα-
κτήρα ακραιφνώς θρησκευτικόν. Συνηθέστερον κοσμούνται δι' εικόνων 
αναφερομένων είς τόν Χριστόν παριστώμενον ύπό ποικίλους τύπους 
ωσαύτως συχνότατα έν αύτοϊς εικονίζονται σκηναί τής Παλαιάς καί 
τής Καινής Διαθήκης. Ούτως έν τινι τούτων περί κεντρικήν εικόνα παρί-
στανται τό έν Καν ί θαύμα, ό Τωβίας καί ό τερατώδης ιχθύς, ή 
Ίασις τοΰ παραλυτικοΰ καί ό Ίησοϋς προστατεύων διά τής ράβδου αύτοΰ 
τούς τρεις έν τή καμίνω παίδας. Ωσαύτως έπί τών ποτηριών τούτων 
εύρηται συνήθως καί ή Παρθένος Μαρία έν στάσει προσευχής, γνω-
ριζομένη έκ τοϋ ονόματος αυτής, όπερ φέρει άνωθεν τής κεφαλής.Ενίοτε 
εκατέρωθεν τής Παρθένου εικονίζονται οί κορυφαίοι τών Αποστόλων 
Πέτρος καί Παύλος, άλλοτε δέ παρ' αυτήν ή μάρτυς παρθένος 'Αγνή. 
Έκ τών μαρτύρων τής Εκκλησίας έπί ποτηριών ευρίσκονται εικόνες 
πολλών έξ αύτών, Λαυρεντίου, Βικέντιου, Ιππολύτου, Καλλίστου, 
Μαρκελλίνου, Τιμοθέου κ.λ.π. Συνηθέστεραι όμως πάσης άλλης εικόνος 
είναι αί τών Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου. 

Εξαιρέσει ευάριθμων πάντα τά άλλα ταΰτα λείψανα τών ποτηριών 

' Northcote-Brownlow, Rome souterraine, σελ. 355—356. 
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προέρχονται έκ Ρώμης, ώς δέ καί έκ τών παραστάσεων πολλών έξ αυτών 
εξάγεται, ταϋτα δέν ήσαν μόνον χριστιανικής χρήσεως.Η βιομηχανία 
αυτών φαίνεται ότι ήκμαζεν έν Ρώμη κατά τους αυτοκρατορικούς 
χρόνους. 

Ό προορισμός τών ποτηριών τούτων παρά τοις χριστιανοϊς ήτο 
κυρίως διά τάς παρ' αυτών γινομένας αγάπης, έκείνας μάλιστα, άς 
έποιοΰντο κατά τάς επετείους τών μαρτύρων, ών έώρταζον τήν μνήμην. 
Ούχ ήττον όμως ώς έκ τών επιγραφών καί τών εικόνων ένίων έξ αυτών 
εξάγεται, τοιαύτα μετεχειρίζοντο καί κατά τάς γαμήλιους έορτάς καί 
κατά τάς επετείους γεννήσεων, γάμων καί θανάτων. Τινά δ' έξ αυτών 
πιθανώτατα μετεχειρίζοντο ώς άγια ποτήρια κατά τήν θείαν λειτουργίαν. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β ' 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. ΚΤΙΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Αί άρχαί τής Δ' εκατονταετηρίδας είναι διά τήν χριστιανικήν ίστο-
ρίαν εποχή σπουδαιότατη. Κατ ' αυτήν επήλθε μετατροπή, ήτις ού μόνον 
ήσφάλισε τό νέον θρήσκευμα άπό τού λυσσώδους πολέμου, όν έκ δια-
λειμμάτων κατ' αυτού διεξήγε πρότερον ή πολιτεία, άλλά πρός τούτω 
έδωκεν αύτώ νέον σφρίγος διά τής εύνοιας του κραταιού μονάρχου τοϋ 
κατορθώσαντος διά φοβερών αγώνων νά καταβάλη τούς αντιπάλους 
άρχοντας τής διηρημένης αυτοκρατορίας. 'Από τοΰ έτους 313, οτε ό 
Κωνσταντίνος έδημοσίευσεν έν Μεδιολάνοις τό περιβόητον αύτοΰ διά-
ταγμα, δι' ού ανήγαγε τήν νέαν διωκομένην λατρείαν, είς ήν καί τό 
άρχαΐον θρήσκευμα τάξιν, διάταγμα, όπερ ύπε'γραψεν εκών άκων καί 
ό τής Ανατολής Αύγουστος Λικίνιος, άρχεται νέα περίοδος ζωής καί 
δράσεως διά τόν χριστιανισμόι. 

Η επιστροφή τοΰ Κωνσταντίνου είς τό νέον θρήσκευμα είναι βεβαίως 
έν τών κορυφαίων γεγονότων τής καθόλου ιστορίας, πόσον δ' αύτη 
συνετέλεσεν είς τήν έδραίωσιν καί τόν όριστικόν θρίαμβον τοΰ χριστιανι-
σμού υπέρ τήν γεγηρακυϊαν λατρείαν τών αρχαίων θεών, ύπό πάντων 
ώμολογήθη. Τάς μεγάλας τοΰ Κωνσταντίνου πρός τήν Έκκλησίαν ύπηρε-
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σίας εύγνωμόνως άνεγνώρισεν αύτη, ύπό τών νεωτέρων δ' ιστοριογρά-
φων έγένετο άποδεκτόν ό'τι, δ ι ' όποιον δήποτε λόγον πολιτικόν ή άλλον 
έδειξε τοιαύτην ό Κωνσταντίνος πρός τούς χριστιανούς εύνοιαν, άναν-
τίρρητον είναι οτι τό νέον θρήσκευμα διά τής τοιαύτης πολιτικής αρω-
γής ήδυνήθη νά έδραιωθή τελεσφόρως. 

Τά αίτια τά κινήσαντα τόν Κωνοταντίνον νά έγκολπωθή τήν ύπό 
τής πολιτείας προγεγραμμένην λατρείαν τοΰ Ναζωραίου έγένετο άντι-
κείμενον πολλών συζητήσεων καί ερίδων. Καίτοι όμως λεπτομερώς 
ήρευνήθησαν τά γεγονότα, άτινα σχετίζονται αμέσως πρός τήν τοιαύτην 
μεταβολήν τών θρησκευτικών πεποιθήσεων τοΰ αύτοκράτορος, ούχ ήττον 
δέν έγένετο δυνατόν νά καθορισθώσι σαφώς καί πειστικώς τά ελατήρια 
καί τά συμφέροντα, άτινα προυκάλεσαν τήν τοιαύτην σωτήριον διά τόν 
χριστιανισμόν έπιστροφήν αύτοΰ. Η γνώμη ότι υπήρξε τοΰτο αποτέλε-
σμα ψυχροΰ υπολογισμού, καίτοι συμφωνεί πρός τόν χαρακτήρα τοϋ 
θετικοΰ καί καιροσκόπου υίοΰ τοΰ Χλωροΰ καί φαίνεται πιθανώτερον, 
έχει κατ' αυτής λόγους ισχυρούς. Οτι πάλιν είναι απλώς τεκμήριον 
ενδομύχου πεποιθήσεως, ώς νεωστί διά πολλών ευφυέστατων σκέψεων 
ηθέλησε νά απόδειξη άνήρ είπερ τις καί άλλος έρευνήσας τόν χαρακτήρα 
τοΰ Κωνσταντίνου , φαίνεται ωσαύτως προσκροΰον είς πολλάς αντιρ-
ρήσεις. Ά ν άποβλέψη τις είς τά καθ' άπαντα τόν βίον έκδηλωθεντα 
αισθήματα τής ύπουλότητος καί τής ώμότητος τοΰ φοβερού ανδρός, 
ευχερώς κατανοεί ότι ού μόνον ουδέ κατ' ελάχιστον επέδρασαν έπ' αυτόν 
τά ήμερα καί φιλάνθρωπα διδάγματα τοΰ Ίησοΰ, άλλ' ότι καί αύτοΰ 
τοΰ όρμεμφύτου τής ανθρωπινής ψυχής φίλτρου κατεδείχθη ούτος στεί-
ρος, διαπράξας κατά προτίμησιν πρός τούς ίδιους συγγενείς εγκλήματα 
ισάξια πρός τά τοΰ Νέρωνος καί Καρακάλλα. 

Καίτοι λοιπόν δέν δυνάμεθα μετ' ασφαλείας νά καθορίσωμεν τά 
αίτια τής επιστροφής τοΰ Κωνσταντίνου, ούχ ήττον έκ τών αποτελε-
σμάτων κρίνοντες δικαίως δυνάμεθα νά όνομάσωμεν αυτόν στΰλον καί 
έρεισμα τοΰ χριστιανισμού, ώς συντελέσαντα όσον ολίγοι είς τήν 
παγίωσιν και τόν θρίαμβον αύτοΰ. 

Ο,τι μάλιστα μαρτυρεί τήν είς τήν χριστιανικήν Έκκλησίαν έπελ-

1 Ίδε τήν έν σελ. 569, 583, 593 καϊ 605 τοϋ Α ' τόμου τής Αρμονίας 
μεταφρασβείσαν μελέτην τού κ. Caston Boissier « Ή επιστροφή τού Κωνσταν-
τίνου είς τόν χριστιανισμόν». 



30 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

θούσαν μεταβολών άπό τοΰ διατάγματος τών Μεδιολάνων είναι ή έν τή 
τέχνη έπίδοσις Ά μ α άπαλλαγέντες τοΰ φόβου τών διωγμών οί χρι
στιανοί ήρξαντο άναπτύσσοντες τήν τέχνην ύπό ποικίλας πλούσιας 
μορφάς. Πρό παντός αισθητή ήτο εϊς τά πλήθη τών πιστών ή έλλειψις 
ναών καταφανών καί ευρύχωρων, αναλόγων πρός τάς άνάγκας τών 
πολυπληθών ήδη χριστιανικών κοινοτήτων. Τοιαύτα ιδιαίτερα ιδρύματα 
πρός λατρείαν προϋπήρχον τών χρόνων τοΰ Κωνσταντίνου, ήσαν όμως 
μικρά καί ευτελή, καταστραφέντα πάντα έπί τών φοβερών διωγμών 
τών γενομένων ύπό τοΰ Διοκλητιανοΰ καί τών συναρχόντων αύτοΰ. Διά 
τοΰτο οί χριστιανοί, τυχόντες ασφαλείας καί πολιτικής προστασίας, 
έσπευσαν νά έγείρωσι πανταχού ναούς πρός λατρείαν τοΰ θεού. 

Προς τοΰτο ειχον ανάγκην οικοδομημάτων ευρύχωρων δυναμένων νά 
περιλάβωσιν άνέτως μέγαν αριθμόν πιστών, προυτίμησαν δέ διά τόν 
λόγον τούτον κυρίως τόν τύπον τών αρχαίων βασιλικών, α'ίτινες ωσαύ
τως ήσαν προωρισμέναι διά συναθροίσεις μεγάλου πλήθους ανθρώπων ' . 

Ί Ι βαοιλική, ήτις έμελλεν έπί μακράν σειράν ετών ν' άποτελέση τό κύ-
ριον θρησκευτικον οικοδόμημα τοΰ χριστιανισμοΰ, έπήγασεν έκ τού ομωνύ
μου ρωμαϊκού κτιρίου, όπερ όμως ήτο χρήσεως όλως διαφόρου. "Οσον έκ 
τών πηγών καί έκ τών μνημείων γνωρίζομεν, παρά τοις 'Ρωμαίοις ή 
βασιλική ήτο οικοδόμημα άστικόν, τόπος έστεγασμένος, χρησιμεύων ώς 
συμπλήρωμα τής υπαιθρίου αγοράς, πρός ήν έγειτνίαζεν.ΤΗσαν δηλαδή 
τά οικοδομήματα ταύτα αυτό τοΰτο έστεγασμέναι άγοραί, είς ας κατέ
φευγαν έν καιρώ χειμώνος ο; έμποροι καί οί άλλοι έν ύπαίθρω συναλ
λασσόμενοι, γινομένων έν αύτοίς πάντων, όσα καί έν τοις ύπαιθρίοις άγο-
ραϊς. Έχρησίμευον δ' αύται καί ώς δικαστήρια. Τό διάγραμμα αύτών 
ελήφθη έκ τής ελληνικής αρχιτεκτονικής τροποποιηθέν αναλόγως τών 
αναγκών, άς εξυπηρετούν έν 'Ρώμη. Αληθώς δέ πολλαί έλληνικαι στοαί 
ειχον διάθεσιν άνάλογον πρός τήν τών ρωμαϊκών βασιλικών, ώς τίνες έν 
Όλυμπία, μάλιστα δ' ή έν Θορικω τής Αττικής, ής διεσώθησαν λεί-
ψανα. Καί αυτό δέ τό όνομα ύπομιμνήσκει τήν έν Αθήναις βασίλειον 
στοαν, ής όμως δέν γνωρίζομεν τόν τύπον. 

1 Sybel,Wellgeshichte der Kunst bis zur Erbauung der Sophien-
kirche, σελ. 450. 

J Ίδε Daremberg-Saglio, Dictionnaire lies antiquites Grecques et 
Romaines έν λέςει basilica και τάς αυτόθι παραπομπάς. 
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Περί τών ρωμαϊκών βασιλικών ειδήσεις τινας ανεπαρκείς περιέσωσεν 
ήμϊν ό Ρωμαίος αρχιτέκτων Βιτρούβιος, όστις δίδει κανόνα της κατα-
σκευής αυτών έχων ύπ' όψιν την ύπ' αύτοΰ ίδρυθεϊσαν έν F a n o . Ούτος 
διδάσκει οτι τό πλάτος τών βασιλικών δέον να είναι τουλάχιστον τό 
τρίτον η τό πολύ τό ήμισυ τοϋ μήκους δτι αν ο χώρος είναι μακρύ-
τερος, δύνανται να προστεθώσιν εις τας στενας πλευράς εγκάρσιοι στοαί, 
τα λεγόμενα χαλκιδικά ό'τι οί στϋλοι δέον να έχωσιν ύψος ισον πρός τό 
πλάτος τών πλαγίων στοών, τό δέ πλάτος τούτο ν' ανάλογη πρός τό 
τρίτον τοΰ πλάτος τοΰ μεσου χώρου τέλος ότι οί στύλοι τοΰ ανω ορόφου 
δέον να είναι κατα τό τέταρτον μικρότεροι τών κάτω στύλων. 

Εις τας πενιχρας ταύτας πληροφορίας τοϋ Βιτρούβιου σπουδαίως 
έπικουροΰσι τα περισωθέντα λείψανα βασιλικών, έξ ών διαφωτίζεται 
επαρκώς τό διάγραμμα αυτών. Πλην της Ρώμης, έν ή ύπήρχον αί 
πλείσται καϊ κάλλιστοι τών βασιλικών, τοιαϋται ώκοδομηθησαν και εις 
πολλάς τών μεγάλων πόλεων τοϋ ρωμαϊκού κράτους. Λείψανα αυτών 
εύρηνται διεσπαρμένα πολλαχοΰ της Δύσεως και της Ανατολής, οίον 
έν Ηρακλείω, Πομπηία, Τρεβήροις, Περγάμω κτλ. 

'Η αρχαιότατη τών ρωμαϊκών βασιλικών ωκοδομήθη τώ 184 π. Χ. 
έν τη βορείω πλευρά της αγοράς (forum romanum) ύπό τοΰ Μ. Πορ-
κίου Κάτωνος, όνομασθεϊσα ές αυτού Πορκία. Μικρόν βραδύτερον ίδρύ-
θησαν κατα την αύτήν πλευραν της αγοράς ή Φουλβία η, Αιμιλια 
βασιλική καλούμενη έκ τών ονομάτων τοΰ Μ. Φουλβίου, ίδρυτοΰ αύτης, 
καϊ τοΰ Λ . Αιμιλίου Παύλου, όστις άνωκοδόμησεν αύτην, και η Σεμ-
ηρωνία ύπό τοΰ Τίτου Σεμπρωνίου. τώ δέ 155 π. Χ . η,'Οπιμία. 'Αλλ' 
αί λαμπρότεραι και πολυτελέστεραι βασιλικαί ίδρύθησαν περί τα τελη 
τών δημοκρατικών χρόνων αύται ησαν ή Αιμάλια, ητις ητο άνοικοδόμησις 
της παλαιάς όμωνύμου και ή Ίουλία, ης ή ΐδρυσις ηρξατο γινομένη ύπό 
τοϋ Ιουλίου Καίσαρος, άπεπερατώθη δ 'αύτη ύπό τοΰ Αυγούστου.'Υπό 
τών άλλων αυτοκρατόρων ωσαύτως ίδρύθησαν έν Ρώμη βασιλικαί τίνες, 
ών επιφανέστατη ύπηρξεν ή ύπό τοϋ Τραϊανού οίκοδομηθεΐσα έν τη 
όμωνύμω αυτού άγορα, Ουλπία βασιλική, πιθανώτατα δια τοΰ άρχι-
τέκτονος της άγορας ταύτης Απολλοδώρου. Αί έν Ρώμη βασιιλικαι 
Ιουλία και Ούλπία, ώς και η έν Πομπηία, ών διεσώθη κατα τό μάλλον 

1 I >aremberg - Saglio, αυτόθι. 
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η ήττον ακέραιον τό διάγραμμα, άνήκουσιν είς τόν αυτόν τύπον μετά 

τίνων παραλλαγών, είναι δ' ομως διαφόρων διαστάσεων. Έν αύταϊς εύρί-

σκομεν έν ταΐς γενικαϊς γραμμαϊς τόν κανόνα τοΰ Βιτρούβιου. Αποτε-

λούνται έξ ενός εύρέος κλητους παραλληλογράμμου, περιβαλλόμενου πάντα-

χόθεν υπό στοών χωρι-
ζόμενων άπ' αύτοϋ δά 
κιονοστοιχιών, άπλων 
μεν έν τη βασιλική της 
Πομπηίας, διπλών δέ 
έν ταϊς άλλαις. Ώς έκ 
των περισωθέντων αρ-
χιτεκτονικών μελών καί 
τίνος έπί νομίσματος 
εικόνος της Αιμιλίας 
βασιλικής δείκνυται, αί 
πλεϊσται των βασιλι-
κών εϊχον ανω στοάς, 
ουσιωδη δέ καινοτο-
μιαν παρουσίαζεν ή 
Οϋλπία έχουσα είς έκα-
τεραν τών στενών πλευ-
ρών ήμικύκλιον έν εϊδει 
μύακος η κόγχης. 

Ριζικην μετατροπήν 
τοΰ καθιερωμένου τύπου 
τών βασιλικών εύρί-
σκομεν έν τη λεγομενη 
βασιλική τοΰ Κωνσταν-
τίνου (είκ. 16), ης τα 
γιγαντιαία ερείπια σώ-

ζονται παρα τήν θριαμβικήν άψϊδα τοϋ Τίτου και τον ναόν της Αφρο-
δίτης καί 'Ρώμης τόν ίδρυθεντα υπό τοϋ Άδριανοΰ. 

Η βασιλική αύτη, ήτις καταχρηστικώς φερει τό όνομα τοΰ Κωνσταν-
τίνου, ίδρύθη ύπό τοΰ Μαξεντίου, όστις όμως δέν έπρόφθαιε να τέλεση 
τα εγκαίνια αυτής ένεκα τών πολεμικών γεγονότων τοϋ έτους 311. 
Μετα τήν παρα τη Μουλβία γεφύρα ήτταν και τόν θάνατον αύτοϋ 


